Số: 818 Ngày: 13 tháng 3 năm 2011

Trí Tueä
Trí tueä doài daøo khoâng ñoäng loaïn
Phaân minh ñôøi ñaïo töï phaân baøn
Qui nguyeân tình Trôøi phaân minh hoïc
Phaùp giôùi qui nguyeân ñieån hôïp baøn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 25/05/2001 đến 31/05/2001
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) Tâm không thành thì tu có đạt không?
2) Nghiệp lực lôi cuốn từ kiếp này đến kiếp nọ tại sao?
3) Lòng tham của con người bắt đầu từ lúc nào?
4) Lòng tham của loài người sẽ diễn tiến đến đâu?
5) Muốn minh tâm kiến tánh thì phải làm sao?
6) Người tu cần phải thanh tịnh tại sao?
7) Óc sáng tâm minh là sao?
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1) Montréal, 25-05-2001 5 : 20 AM
Hỏi : Tâm không thành thì tu có đạt không?
Ðáp : Thưa tâm không thành thì tu sẽ không đạt
được kết quả
Kệ :
Ý chí không nuôi việc chẳng thành
Tâm không lưu ý trí không thanh
Thực hành lộn xộn không thành đạt
Qui hội chơn hồn tự tiến nhanh

3) Montréal, 27-05-2001 3 : 50 AM
Hỏi : Lòng tham của con người bắt đầu từ lúc nào?
Ðáp : Thưa lòng tham của con người bắt đầu từ lúc
chào đời
Kệ :
Tham ăn tham ngủ lúc ban đầu
Học khổ khóc la thiếu lại sầu
Cha mẹ thương tình trong nghiệp lực
Giúp con ăn ngủ lúc ban đầu

2) Montréal, 26-05-2001 4 : 10 AM
Hỏi : Nghiệp lực lôi cuốn từ kiếp này đến kiếp nọ
tại sao?
Ðáp : Thưa nghiệp lực lôi cuốn nhiều kiếp ẩn tàng
trong khối óc rất khó tháo gỡ, chỉ có dốc lòng tự tu
tự tiến thì mới giải quyết được một phần bằng ý
niệm Nam Mô A Di Ðà Phật đại trí sẽ khôi phục từ
từ
Kệ :
Tình người khai triển tiến thâm sâu
Khó khổ do tâm tự giải sầu
Uyển chuyển tìm đường trí ý tu
Chơn tâm thức giác hợp cơ cầu
4) Montréal, 28-05-2001 8 : 35 AM
Hỏi : Lòng tham của loài người sẽ diễn tiến đến
đâu?
Ðáp : Thưa lòng tham của loài người là vô cùng
Kệ :
Nghiệp lực luân lưu dẫn tiến hoài
Thực hành dấy động tạo lầm sai
Qui nguyên đường lối trong sai lạc
Chuyển hóa thân tâm tự tái tầm

5) Montréal, 29-05-2001 5 : 55 AM
Hỏi : Muốn minh tâm kiến tánh thì phải làm sao?

6) Montréal, 30-05-2001 10 : 10 AM
Hỏi : Người tu cần phải thanh tịnh tại sao?

Ðáp : Thưa muốn minh tâm kiến tánh thì phải thực
thi pháp môn pháp luân thường chuyển liên tục trí
sáng tâm minh thì sẽ minh tâm kiến tánh, biết rõ sự
sai lầm của chính mình mà tu sửa
Kệ :
Thực hành chơn pháp tự khai minh
Quí tưởng Trời cao tạo tiến trình
Cần tiến cần tu tự sửa mình
Qui nguyên giềng mối đạt tâm linh

Ðáp : Thưa người tu cần phải thanh tịnh thì những
chuyện ngoài tai phải bỏ ngoài tai, không nên rước
sự động loạn vào nội tâm
Kệ :
Quân bình tự đạt tự khai thông
Uyển chuyển tâm tu tự giác trồng
Tập quán tốt lành chính giải đạt
Bình tâm thực hiện rõ chơn lòng

7) Montréal, 31-05-2001 1 : 45 AM
Hỏi : Óc sáng tâm minh là sao?
Ðáp : Thưa óc sáng tâm minh là hiểu nhanh và thật tình
Kệ :
Quân bình óc sáng tâm minh giải
Trí tuệ phân minh trí độ hoài
Không giới hướng tâm chẳng có sai
Thành tâm tiến hóa chẳng lầm sai
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan 1994
51.- Vấn: Khi làm việc nặng bị ứ tức trong cơ quan phải giải bằng cách nào?
Đáp: Phải làm chiếu minh cho nó giải trược . Nếu làm quá nặng, bị uất bên trong đó là bị thương rồi nó
mới tức bên trong. Còn làm chuyện thông thường mình về mình giải bằng chiếu minh cũng tốt lắm.
52.- Vấn: Đại pháp nhãn tạng của Đức Phật Thích Ca Khác với Pháp lý vô vi như thế nào?
Đáp: Cũng như người ta không có nhắm mắt như mình, nhưng người ta ngồi mắt hí hí, nhìn cái trên kia
rồi nhìn cái dưới này. Nó định được cũng hay lắm. Cái pháp nào mà làm đúng cũng rất hay. Người đời
hay sợ mất của, sợ chết mắt thường mở, nên bạn đạo Vô Vi nhiều khi soi hồn, một chập mở mắt xem có
con chuột chạy ngang không, một chặp mở mắt xem ông chồng ngủ chưa, nhiều chuyện lắm. Cho nên con
mắt chúng ta bắt buộc nhắm, soi hồn có mê, có tỉnh ta không muốn mở nữa. Lúc đó chúng ta mớí có cơ
hội, khu trung tim chân mày chúng ta mới có cơ hội bừng sáng. Sự bừng sáng đó ta mới thấy chiều sâu
của đạo pháp, sung sướng vô cùng.
53.- Vấn: Đến giờ thiền định thì mật niệm bát chánh trước, rồi tiếp theo là soi hồn, pháp luân và thiền
định, như vậy có đúng không?
Đáp: 6 đến 10 giờ chúng ta niệm bát chánh, rồi tới 11 giờ chúng ta soi hồn, pháp luân, thiền định, giờ tý
thông khai.
54.- Vấn: Hít thanh khí điển là vạn linh kết tụ với điển của châu thân mới kết thành thánh thai phải
không?
Đáp: Đúng như vậy.
55.-Vấn: Ngón tay chạm vào nút bật điện thì nẹt lửa điển xanh, như vậy là như thế nào?
Đáp: Đó là mấy người tu nhẹ rồi mới có phần đó, mấy người mới tu không có phần đó được. Tu lâu thì
vô nó bực sáng liền, người đó xuất ngôn nóí triết không khó gì.
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CÙNG ÐỌC THƠ THẦY
Tình Dục
Ma tình quỷ dục hại đời,
Làm người biết được phải rời nó đi !
Trong ta tam lực đáng ghi,
Thiên tâm, địa thế, chuyển thì không ngưng.
Người tu biết được lại mừng,
Vun bồi thiên lực từ từng phút giây !
Nam Mô điêu luyện từng ngày,
Tình đời giả tạm gió mây chuyển hoài.
Xem người biết họ vẫn sai,
Ai mà xa lụy tự đày lấy thân.
Mỗi người sẵn có một phần,
Sanh trụ hoại diệt lần lần sửa tâm.
Con ơi! Con đã sai lầm !
Trở về tâm thức tự tầm đường đi.
Mọi người đều phải dự thi,
Trong ngoài thuận nghịch vẫn đi trong lòng.
Cha Trời chuyển hóa ước mong,
Tâm con thức giác sớm tầm Thiên Cơ.
Cảnh đời như thể giấc mơ,
Nay thương mai ghét, bơ vơ một mình !
Đêm ngày cũng phải làm thinh,
Đâu còn tình dục tạo tình khổ đau.
Con ơi! Thức tỉnh mau mau !
Bộ đầu trên hết, con mau hướng về !
Hướng về thanh nhẹ muôn đời,
Điển thanh hòa cảm, tự chê cõi trần.
Cảm minh trí điển lâng lâng,
Xuất ra học hỏi, cao tầng Trời ban.
Vô cùng chân lý luận bàn,
Tự trong tiềm thức chàng nàng như nhau.
Mắt đời xem xét trước sau,

Dâm là ác trược ! Đối đầu đau thương !
Biết đâu là cảnh dựa nương ?
Sửa mình sáng suốt, biết đường tự đi.
Ăn năn sám hối một khi,
Dây tình trói buộc ta thì mở ra.
Ngày nay học nhẫn học hòa.
Ngày mai lại phải trình Cha trên trời.
Kiếp này ngắn tạm cuộc đời,
Học xong, tự thức, tự rời tâm can.
Tình thương đạo đức mở màn,
Cửa trời rộng lớn, tạo an tạo hòa.
Con yêu người khác thiết tha,
Sao không tự thức chan hòa tình thương ?
Vạn linh kết hợp mở đường,
Giúp con tiến hóa tự lường sửa tâm.
Hồn con tăm tối chẳng lầm,
Con đang giam hãm xác thân người phàm !
Thức tâm dẹp bỏ tham lam,
Thực hành đại nguyện, tự làm việc hay.
Hy sinh tật xấu hàng ngày,
Giúp mình, giúp họ, học thầy nhẫn tâm.
Đạo Đời tự thức khai thầm,
Con đường Chánh Giác chẳng lầm chẳng sai.
Qua cơn điêu luyện rõ tài,
Cha ban bài học, học hoài không ngưng.
Thế gian xét cảnh người dưng,
Kỳ chung ruột thịt con chung của Trời.
Thầy nay khuyên bảo, con ơi!
Hồn Thầy cũng phải vun bồi tình thương.
Ước mong con xét lấy gương,
Sửa mình tiến hóa, mở đường tự đi.
Lương Sĩ Hằng.

TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Trích Kinh A DI ĐÀ ( tr 79,80 )
KHAI TÂM MỞ TRÍ ( tiếp theo )
……………………….
Một kỳ công, có 6 chữ đó mà làm thành một kỳ công. Cho nên, 6 chữ đó là vô cùng, cái gì cũng nằm
trong nguyên lý đó hết.. Chính tôi là một người đã khám phá và đã tìm ra cái manh mối rõ rệt như vậy để
đem cái Đạo vào trong, chớ hồi nào tới giờ Đạo chỉ viết trong sách thôi chớ không có trong Tâm, rồi dựa
vào trong sách nói lý, chớ cái Tâm không có phát triển. Còn mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó tròn đầy
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hết Tam giới Thượng Trung Hạ rồi thì nó mới ứng dụng tam giới Thiên Địa Nhơn, nó phải nới rộng không
?
Cho nên, chúng ta từ trong cái khoa học huyền bí thực tế, chớ không tạo láo và tự lường gạt nữa.
Không có sự tự lường gạt, các bạn niệm Phật nhiều chừng nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm 100%,
ai tu thây kệ, họ nói lý thuyết thây kệ.
Các bạn nghe THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHÂN LÝ, nghe nó hay lắm ! Mà các bạn đem được bao nhiêu
vào Tâm? Các bạn đọc ĐỊA NGỤC DU KÝ, hay lắm! Các bạn đem được bao nhiêu vào Tâm ? Sách vở
tràn đầy ở đây, các bạn đem được bao nhiêu vào Tâm ? Nhưng các bạn niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT,
tất cả bao nhiêu cuốn các bạn đem vào Tâm hết, phải dọn để có chổ chứa, nó cũng ở trong một nguyên lý
thôi.
…………….
ChỈ có niệm Phật thôi! Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã khám phá ra, ở thế gian nầy, Ông Tư đã khám phá
ra, tôi lại khám phá ra rõ rệt hơn cho các bạn siêng năng đi cùng một đường lối của Ngài. Dốt mà biết Đạo,
hơn biết chữ mà tạo Nghiệp thua thằng dốt biết Đạo đó bạn! Hiểu chổ nầy! Cho nên cứ Niệm Phật đi, rồi
mọi sự sẽ qua !
Hồ Huệ trích
Thông Báo vể DVD Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 29 tại Las Vegas trên Website\
Xin thông báo cùng tất cả bạn đạo bộ dvd Đại Hội vừa qua tại Las Vegas đã được anh Trần QuốcÁi và ban
video thực hiện rất là công phu và quá xuất sắc.
Nội dung về Tu Học, Thiết Thực Tu Hành, ôn lại Pháp Niệm Phật quả là một thành quả mà chúng ta sẽ
phải coi đi coi lại rất nhiều lần để rồi thực thi đúng như những gì Đức Thầy đã tận tình phân giải. Phần
văn nghệ tràn đầy nét hồn nhiên và điêu luyện của những diễn viên trong ban "Vô Vi by Night" đã đem lại
niềm vui và nụ cười trong ngày Tết Vô Vi vừa qua và vẫn còn nụ cười đó khi coi bộ dvd này.
Xin kính mời quý bạn đạo nhấn vô link sau đây để tường lãm
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=517&Itemid=185
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=186
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=187
Kính bái,
Ban Kỹ Thuật
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ bà Hồ Thị Thôi (là dưỡng mẫu của bạn đạo Lý Thị Khiếm, bà
ngoại của bạn đạo Tạ Tấn Lộc ở Quận 1, TPHCM), sanh năm 1918, mất lúc 4 giờ sáng ngày 10 tháng 3
năm 2011 (nhằm ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch) tại Bạc Liêu, Việt Nam, hưởng thọ 93 tuổi được siêu thăng
tịnh độ.
Tạ Tấn Lộc xin chân thành cảm tạ.
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THƠ
THÔNG HÀNH
Thông hành thức giác rõ chơn thân
Bản thể khai thông giác lục trần
Tâm đạo tròn đầy thông ngủ tạng
Nguyên lý am tường vững định an
Định an mới hiểu máy thiên cơ
Huyền vi ban chiếu điển hồng ân
Thực hành thanh tịnh niết bàn gần
Luyện thần hườn nguyên bất trầm luân
TVTLTC 27.01.11
Minh Thạnh
----SOI HỒN
Mắt nhắm yên, bình, tịnh tiếp giao
Điển giao tiếp khí ý chơn vào
Tai nhờ bịt kín tâm không động
Điển thông bản thể sáng Hà đào
Mũi hơi êm nhẹ thở thuần nhiên
Quân bình nặng nhẹ hoà tâm đạo
Lưởi kề trên nướu chân răng khít
Chua, cay, mặn, ngọt, nước cam lồ
Hồn nhờ thứ ấy siêu thăng mạnh
Luyện lâu thành đặc nằm ngay cổ
Tròn trịa nuốt vào diêu hống hườn
Trường sanh nhờ đó khoẻ dồi dào
Thân gìn ngay thẳng yên thông trí
Tánh được thuần lương thừa tiếp trao
Định thần hồn, khí hiệp thông mau
Thông tri điển khí thiên đàng đáo
Cải tánh diệt danh bất nhiểm trần
Ý, vía dồi dào điển phóng cao
Tiên, Phật, Thánh , Thần điển khí này
Đạo thành hiệp nhất điển thanh giao
TVTLTC 09.02.11
Minh Thạnh
----NHẤT THỂ
Vật chất con người chẳng khác nhau
Đều là của đất máu hồng đào
Cơ mầu tiến hóa luật sàn sảy
Đào thải vật người vay trả nhau.
Tp.HCM, 10/03/2011
Minh Vô Vi
----

TẠO HÓA
Thân hữu bất tồn luật trả vai
Vào sanh ra tử bởi đầu thai
Có vay có trả do nhân quả
Cõi tạm vô thường Cha tạo khai.
Tp. HCM, 19-03-2011
Minh Vô Vi.
---TÂN MÃO XUÂN NAY
Tân Mão Xuân nay vắng Đức Thầy
Chúng con sum họp - Đạo đong đầy
Ai ai cũng nhớ về Thầy - Tổ
Thương yêu tha thứ - Đạo mãi xây.
Tân Mão Xuân về - Mai Đào nở
Vô Vi tâm Đạo đẹp như mơ
Hỡi ai nhân thế đang tầm Đạo
Hãy đến Vô Vi - Đạo đón chờ.
Vô Vi trường cửu - dìu nhân thế
Thoát cảnh luân hồi, thoát bến mê
Vượt lên thanh nhẹ và giải thoát
Thân tâm thanh nhẹ - trở về quê.
Tân Phú ngày 29-01-2011
Thanh Dũng
---THIỆN NHÂN HÀNH ĐẠO
(Kỷ niệm ngày họp mặt tại nhà Huynh Bá Tùng - Củ Chi)

ĐIỀN trang vui hưởng cảnh nhàn thanh
MĂNG lớn thành tre quân tử danh
TÙNG bá đại phu nhiều phước lộc
NĂM năm tu sửa tạo duyên lành
CHẤT chơn thiện tánh trau dồi mãi
PHƯƠNG pháp Trời Cha gắng thực hành
KIM thể vun bồi thêm rạng rỡ
CHÂU thiên thông suốt đạt huyền linh
MINH tâm kiến tánh tròn chơn đạo
TRINH trắng thiện từ thoát tử sanh.
Phú Nhuận, 21:00’ – 06/03/2011
Thiền Đăng
---THUỐC TIÊN
NIỆM thầm danh hiệu A Di Đà
PHẬT tử nguyện hành giải tánh tà
THUỐC quý ngàn năm tu khổ luyện
TIÊN đơn thành đạt cứu ta bà.
Anh Phương, 08:25’ – 09/03/2011
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LÀM THINH
Cuộc đời như thể giấc mơ
Nhờ tu hiểu được làm thơ dạy mình
Giờ thì cố gắng làm thinh
Để tâm thanh tịnh khai kinh mỗi ngày
Tự mình tiến hóa đổi thay
Xưa kia ăn mặn đổi chay tập lần

Siêng hành sửa lấy tâm thân
Thấy mình thay đổi chỉ cần quyết tâm
Ăn năn sám hối niệm thầm
Trên đầu sơn đỉnh chuyển tâm thoát mù.
Kính bái
Sài-Gòn, 28-02-2011
Minh Vô Vi

Bầu Cử HT hội Nam California và cuộc trình bay và trả lời trực tiếp câu hỏi Hội viên
Chào các bạn,
Kèm theo là phiếu khiếm diện, bản Niêm Yết và đơn gia nhập hội viên của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ
Nếu bạn chưa phải là Hội viên, nhưng muốn đặt câu hỏi cho ứng cử viên, bạn vẫn có thể gia nhập vào hội
và phải có mặt ngày 13th tháng 3 từ 11:00am-12pm. (Vì thời gian có hạn, câu hỏi chỉ ưu tiên cho những
HV có mặt tại ngày Trình bày)
Bầu cử viên chỉ được áp dụng cho hội viên đã gia nhập Hội từ 6 tháng trở lên.
Điều kiện gia nhập HV: phải biết thực hành phương pháp (PLVVKHHBPP) trên một năm mới được vào
hội viên và đóng nguyệt liễm $24/năm hoặc $12/6 tháng.
Câu hỏi cho Ứng Cử Viên trong nội dung: Cách thức làm việc, sinh hoạt và hoạch định tương lai cho Hội
Những bạn hết hạn HV mà vẫn tiếp tục gia hạn trước ngày bầu cử, vẫn có quyền bầu khiếm diện hoặc hiện
diện. Đọc bản Niêm Yết để biết thêm chi tiết.
Ghi Danh Hội Viên:
Xin Liên lạc Cô Bạch Liên bằng email : nguyenlebachlien@yahoo.com,
hoặc gọi vào số điện thoại 714 891 0889 sau 7 giờ tối

BẢN NIÊM YẾT BẦU CỬ HỘI TRƯỞNG
HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ – NAM CALIFORNIA

1. Ứng cử viên gồm có:
1. Huỳnh Tấn Lộc
2. Trần Lệ Quyên
2. Ngày Bầu Cử: Ngày 20 Tháng 3 Năm 2011
• Địa Điểm: Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
• Bắt đầu: 11:00 am – 12:30 pm
3. Ứng Cử Viên HT trình bày và trả lời câu hỏi trực tiếp của Bạn Đạo: Ngày 13 tháng 3 Năm 2011
• Địa Điểm: Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi (7622 23rd St., Westminster, CA 92683)
• Bắt đầu: 11:00 am – 12:00 pm
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4. Bầu Khiếm Diện : Phiếu sẽ được chấp nhận từ ngày 06th tháng 3 Năm 2011 sau 2:30 pm cho đến trước
12:00 trưa ngày 19 tháng 3 năm 2011. Những phiếu bầu khiếm diện nộp ngoài những ngày giờ đã định sẽ
không hợp lệ.
5. Cách thức bầu Khiếm Diện
• Bằng bưu điện - địa chỉ Trụ Sở Xây dựng Vô Vi (Chú thích trên bìa phong thư: Bầu cử Khiếm
Diện). HĐQT có trách nhiệm nhận thư và chuyển cho Ban kiểm phiếu trước giờ bầu cử.
• Điện thoại và điện thư (e-mail) – liên lạc với Ban Kiểm Phiếu trước 10 giờ tối ngày 19 tháng 3,
2011.
6. Ban Bầu Cử (Hội Đồng Quản Trị):
• Nguyễn Hữu Sáng
• Nguyễn Hoàng Long
• Đoàn Ngọc Toàn
• Phan Thái
• Hồ Mỹ Hằng
7. Ban Kiểm Phiếu:
• Châu Bảo Khanh – 714- 489-7767 / Email: khanhchau03@yahoo.com
• Nguyễn Xuân An - 310-908-9259 / Email: peaceinspring@yahoo.com
• Nguyễn Hoàng Vĩnh Thụy –310-663-5141 / E-mail: thuyxoa@yahoo.com
• Huỳnh Tuyết Phương - 949-285-7186 / E-mail: omnistephanie@yahoo.com
8. Ứng cử viên Hội Trưởng giới thiệu:
a. Tiểu sử của mình
b. Lý do ứng cử
c. Hoạch định chương trình và đường lối làm việc trong tương lai
d. Cử tri/Hội viên chỉ đặt những câu hỏi cho các ứng cử viên Hội Trưởng trong phạm vi mục a,b,c trên
Đính kèm:
1. Đơn đặt câu hỏi
2. Bài viết của ứng cử viên
3. Đơn tiếp tục Hội Viên
4. Bản Nội Quy - Phần Hội Trưởng và Bầu cử
5. Đơn bình phẩm Nội Quy
Nếu có ý kiến đóng góp hoặc đồng ý với nội quy bổ túc xin gởi trước ngày 13th tháng 3 Năm 2011.
NB:Kèm theo phiếu bầu cử bằng PDF
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