Số: 832 Ngày: 19 tháng 6 năm 2011

Soáng Ñoäng
Soáng ñoäng hieåu ñöôïc nguyeân lyù toát
Giaœi toœa phieàn öu chaúng phaäp phồøng
Khai trieån chöùng minh thoâng ñaïo phaùp
Thaønh taâm tu luyeän chuyeån thoâng hoaø
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 31/08/2001 đến 6/09/2001
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) Loài người càng ngày càng đông, sự cạnh tranh càng ngày càng nhiều tại sao?
2) Ý hướng của mọi giống dân trên thế giới có khác biệt với nhau hay không?
3) Sự quyết tâm tu tiến có hữu ích gì không?
4) Muốn biết được nguồn căn tâm linh thì phải làm sao?
5) Muốn học từ bi thì phải làm sao?
6) Tại sao làm người hay lo?
7) Người tu qui không có hữu ích gì không?
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1) Atlantic city, 31-08-2001 7 : 15 AM
Hỏi : Loài người càng ngày càng đông, sự cạnh
tranh càng ngày càng nhiều tại sao?

2) Atlantic city, 01-09-2001 8 : 05 AM
Hỏi : Ý hướng của mọi giống dân trên thế giới có
khác biệt với nhau hay không?

Ðáp : Thưa phát triển lòng tham của loài người cuối Ðáp : Thưa mọi giống dân đều có ý hướng khác
cùng cũng phải bó tay
biệt về hành động, nhưng cuối cùng cũng thảm
thương như nhau
Kệ :
Lòng tham rối loạn gieo phiền phức
Kệ :
Trách móc hại nhau từ giấc giờ
Sướng khổ khác nhau cũng tại tiền
Khó tiến khó tu xây dựng khó
Từ đời qua đạo do tâm hiền
Từ tâm khai triển tránh bơ vơ
Giết nhau bất chấp đường đau khổ!
Khó khổ thương thân bất chấp xuyên
3) Atlantic city, 02-09-2001 3 : 35 AM
Hỏi : Sự quyết tâm tu tiến có hữu ích gì không?
Ðáp : Thưa sự quyết tâm tu tiến rất hữu ích, tương
lai phần hồn sẽ được sáng suốt
Kệ :
Tâm thân yên ổn tự tầm tu
Quyết chí tu thân tự sửa mình
Hồn vía thực hành trong chánh pháp
Qui về một mối rõ tiến trình

4) Atlantic city, 03-09-2001 7 : 55 AM
Hỏi : Muốn biết được nguồn căn tâm linh thì phải
làm sao?
Ðáp : Thưa muốn biết được nguồn căn tâm linh thì
phải dày công thực hành công phu theo phương
pháp của Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp từ
từ sẽ khôi phục thần kinh bộ não sẽ phát sáng và
thanh tịnh
Kệ :
Thực hành chánh pháp khai tâm thức
Thấy rõ chơn hình qui một mối
Phát triển chơn hồn không dấy động
Qui hồi qui vía tự tham tòng

5) Atlantic city, 04-09-2001 7 : 35 AM
Hỏi : Muốn học từ bi thì phải làm sao?

6) Atlantic city, 05-09-2001 8 : 53 AM
Hỏi : Tại sao làm người hay lo?

Ðáp : Muốn học từ bi thì phải biết tha thứ và
thương yêu thì mới hiểu được nhơn loại là ai?
Kệ :
Khí giới tình thương phải đứng đầu
Thương yêu tha thứ hiểu chiều sâu
Tình thương đạo đức không sanh loạn
Xây dựng tình thương giúp đỡ nhau

Ðáp : Thưa làm người hay lo là vì tham muốn lo
việc người khác
Kệ :
Thâm tâm bất ổn tánh hay lo
Muốn hiểu việc người tâm lại động
Khó khổ buồn vui tự tréo trồng
Mê mê tỉnh tỉnh lại phập phồng

7) Atlantic city, 06-09-2001 5 : 38 AM
Hỏi : Người tu qui không có hữu ích gì không?
Ðáp : Thưa người tu thiền tâm thức qui không là sẽ được thong dong và thanh nhẹ và bớt lo âu
Kệ :
Người tu hướng tâm thanh nhẹ rời
Quyến luyến không còn chỉ biết Trời
Qui hội tình Trời trong cởi mở
Duyên lành tới tấp tự phân rời

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 2/6

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Vấn đạo tại đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998
1.- Vấn: Sau khi soi hồn, Pháp luân thường chuyển xong rồi, trước khi thiền định tại sao phải ra lệnh xuất
hồn lên đãnh lễ Phật để học đạo, xin Đức Thầy giải thêm cho chúng con được rõ câu này.
Đáp: Khi mà làm , Pháp luân thường chuyển đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu là hiệp khí cùng trời đất thì
phải có một hướng đi thanh nhẹ. Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật, Phật là sự thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta
phải tiến lên sự thanh nhẹ vô cùng, không nên nhầm lẫn những hình ảnh nữa. Tu theo Phật là vô hình, vô
tướng và đi tới vô cùng mới đúng.
2.- Vấn: Trong khi thiền định thì phải dỗ ngủ bằng cách nào?
Đáp: Trong khi thiền định, mà lúc thiền định rồi, chúng ta ngồi ngay ngắn cũng như một giấc ngủ. Rồi nó
vừa rút lên trung tâm bộ đầu đi thẳng lên, chúng ta kể như ngủ, khỏe mạnh xuất phát đi lên, êm ả như vậy
không có dấy động nữa.
3.- Vấn: Còn nếu không dỗ ngủ được thì phải làm sao?
Đáp: Không dỗ ngủ được thì mình phải kiểm điểm lại trong ngày mình có cái gì động không? Từ ăn uống
tới hành động có động không? Thì nó không có êm ả được. Động, ngồi nó nhớ chuyện không đâu vào đâu
làm sao tịnh được. Có hiệp khí cùng trời đất nó mới xuất nhẹ đi lên, ngồi 3 tiếng như 15 phút, nhẹ như vậy.
5.- Vấn: Thế nào là thả lỏng bộ đầu?
Đáp: Bộ đầu thả lỏng là cái luồng điển xuất phát đi lên, chúng ta phải thả nhẹ hướng về hướng đó mà đi tức
là thả lỏng.
6.- Vấn: Có nên bắt ấn tam muội hay không trong lúc thiền định?
Đáp: Nên. Bắt ấn tam muội âm dương tương hội nó hòa khí, mà đường lối trên bộ đầu nó xuất phát đi lên
mới dẫn tiến kịp thời được. Lục căn, lục trần mới tháp tùngvới phần hồn đi lên được.
7.- Vấn: Trong lúc thiền định có nên nhìn thẳng giữa trung tâm chơn mày không?
Đáp: Luôn luôn phải nhìn thẳng giữa trung tâm chơn mày. Đó là điểm chánh để từ đó xuất phát ra, lần lần
khai triển lên trung tâm trái và mỏ ác, rồi tới trung tim bộ đầu là đường lối phát triển về điển giới tâm linh.
8.- Vấn: Những bạn đạo mới sau 6 tháng thực hành, khi thiền định ngồi không được lâu, bị nhiều tư tưởng
chi phối, thì phải làm sao cho ngồi thiền được lâu?
Đáp: Những người muốn ngồi thiền lâu ban ngày phải nhớ niệm Phật. Nhớ một vị Phật thanh nhẹ, dứt
khoát tình đời. Niệm Phật để giải, lập lại quân bình nội khoa tâm lý mà lập định nó mới yên.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 3/6

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Yêu
Yêu! yêu! yêu!
Yêu nhau phải thức những điều phải tu.
Yêu nhau sáng suốt chẳng mù,
Yêu nhau cảm thức phải tu hoài hoài.
Yêu nhau nhận lỗi sửa sai,
Yêu nhau cảm mến Thiên Đài trong tâm.
Yêu nhau sáng suốt mừng thầm,
Yêu nhau thanh tịnh giữ tâm thanh hòa.
Yêu nhau nguyên lý tình Cha,
Yêu nhau lành mạnh chan hòa tình thương.
Yêu nhau sáng tỏ như gương,
Yêu nhau tha thứ khai đường tâm linh.
Yêu nhau sống động chơn tình,
Yêu nhau cộng hưởng do mình được yêu.
Yêu nhau cảm thức lý siêu,
Yêu nhau cảm nhận những điều thanh quang.
Yêu nhau chẳng phải mơ màng,
Yêu nhau cảm thức khai đàng sửa tâm.
Yêu! yêu! yêu!
Lương Sĩ Hằng
Montreal, 29-07-1988
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
TÙY XỨ KIẾT TƯỜNG VÂN
ƠNG TƯ :
Ðồng thời điển của chư Phật trực tiếp giúp chúng ta được mau thấy chơn đạo, nhưng người tu cao thì trên
trời có một đám mây nhỏ gọi là Tường vân.
Ðể tiếp viện cho người ấy dễ dàng xuất hồn, hồn ấy đứng trên đám mây
Ông Tám giảng
Các bạn khi mà nhắm mắt xuất ra rồi mình đứng trên đám mây đó là bay. Hồi xưa các bạn coi phim Tôn
Ngộ Không đứng trên mây, nó bay xè cái nó đi, rồi còn bây giờ, nghĩa là những người tu khá ngồi trên tòa
sen, cái đó là đám mây chớ có gì đâu, nó cũng bay luôn.
Tường vân đó ở trước mắt chúng ta, bây giờ khi các bạn thấy màu đen xong rồi thấy màu trắng, bước ra
nghĩa là đứng đó là tự nhiên nó bay, cái ý chuyển là nó đi rồi, mà mình nói trước tôi xin đảnh lễ Phật là nó
bay tới đó, nó không có khó khăn nhưng mà ngày hôm nay các bạn có cơ hội coi phim chưởng là thấy cái vụ
đó, Bát Tiên, Tôn Ngộ Không các vị ở
trên mây không hà! Cái chuyện đó không phải khó khăn, nếu cái phần điển các bạn trụ thì cái đó nó dễ dãi
lắm.
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THÀNH Ý PHƯƠNG ÂN
ÔNG TƯ :
Lúc ấy chư Phật ban ân huệ cho người tu, giúp điển lửa của người tu được cường tráng hùng dũng, đi đứng
bay nhảy dịu dàng lanh lẹ không khác nào chư Phật. Nếu chúng ta cố ý thành tâm luyện đạo thì có đủ Chơn
Như.
Ông Tám giảng
Có 3 cái pháp này thôi, mà thanh lọc được rồi thì các bạn thấy đầy đủ chơn như là các bạn ra đi, bởi vì các
bạn từ trên kia xuống mà! Xuống từ lâu rồi! Xuống mấy ngàn năm rồi ở thế gian này mà cứ đòi hỏi ở lại
thôi, và không biết đường về. Ngày nay, chúng ta biết đường về. Chúng ta đi thôi, còn dại dột gì nữa, cứ chờ
cái xe kiểu này ra rồi hết xe kiểu khác, rốt
cuộc xe nào nó cũng dùng hơi đẩy người ta đi tới thôi! Bây giờ chúng ta dùng điển để đi lên thiên đàng, thế
gian thì dùng hơi mà ta thì dùng điển. Chúng ta đi, nhập cư mới lên thiên đàng được, đó kêu là trở về với
đầy
ÔNG TƯ :
Chơn Như là hình bóng của ta rõ ràng trên thiên không, chẳng khác nào xác thân ta ở dưới trần gian, còn
luyện đạo chưa đúng lực lượng thì chỉ thấy cảnh Trời mà thôi, ví như ánh sáng của đèn pile rọi.
Ông Tám giảng
Chỉ rất rõ ràng cho nên cái cuốn kinh này là cuốn kinh quý báu nhứt để cho các bạn thực hành về Pháp Lý:
Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền định, rồi cái ánh sáng ra thế nào, rồi lúc các bạn đi như thế nào ở đây cũng có sự
dẫn dắt hết, dắt mà dựa trong cái kinh A Di Ðà dắt các bạn mà không có sai lạc một chút.
Hồ Huệ trích
Hướng Tâm Cầu Nguyện
Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu Cổ Văn Thuần sanh ngày 25/10/1931 mất vào lúc
9:20AM ngày 14/6/2011 tại Montreal được siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quí bạn đạo!
Hội Ái Hữu Vô Vi Canada
Giới Thiệu Video Kinh A Di Ðà
Ban Kỹ Thuật mới upload thêm Khóa Học Kinh A Di Đà mà quí bạn đạo có thể coi qua Ipad, Iphone, Ipod….
Đức Thầy giảng rất nhiều về Điển Giới :
" Trên trường đời đã biết bao nhiêu người đã biết được Điển Giới. Có bao nhiêu người hiểu đươc cảnh giải thoát

và đặt vấn đề tương lai cho ta. Không có bao nhiêu người. Cho nên các bạn là may mắn nhất và trực tiếp trực diện
với tôi. Và tôi cũng may mắn nhất được Bề Trên chiếu thanh quang xuống qua tôi chuyển cho các bạn."
Lời Đức Thầy 1986
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=562&Itemid=190

Ban Kỹ Thuật
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THƠ
QUÊN MÌNH NIỆM PHẬT
QUÊN đời động loạn dưỡng thân tâm
MÌNH tự qui không tự tiến thầm
NIỆM niệm không ngừng danh hiệu Phật
PHẬT ban thanh điển tỏ huyền thâm.
(Thiền Đăng, 05:00’ – 27/05/2011)
---CẢM ĐỘNG LÒNG NGƯỜI
CẢM ơn Thầy Tổ dạy Chơn Thiền
ĐỘNG tịnh tỏ tường thoát nghiệp duyên
LÒNG nguyện một đường theo chánh pháp
NGƯỜI Trời hiệp nhất đáo Cung Thiên.
(Thiền Đăng, 07:20’ – 10/06/2011)
---TÌNH YÊU THANH NHẸ
TÌNH thương Trời Phật mãi trong ta
YÊU đồng sanh chúng rộng bao la
THANH điển trau dồi lo sửa tánh
NHẸ nhàng quy bổn hiệp cùng CHA
Tân Phú, ngày 04-6-2011
Thanh Dũng
---TÌNH YÊU CAO THƯỢNG
TÌNH nghĩa Trời ban tự thửơ nào
YÊU thương thanh thoát hướng Trời cao
CAO siêu luồng điển hòa nơi một
THƯỢNG giới giao du dự bàn đào
Tân Phú, ngày 04-06-2011
Thanh Dũng
---TỰ ÁI SÂN SI
TỰ hào tâm đã đạt nhàn thanh
ÁI chính thân mình vẫn khởi sanh
SÂN giận ẩn tàng trong khối óc
SI mê khuôn khổ đạo không thành.
(Anh Phương, 18:00’ – 12/05/2011)
---TỰ CỨU CHÍNH TA
TỰ tâm hướng thượng phước dồi dào
CỨU khổ cứu nguy thoát địa lao
CHÍNH đạo tu hành không oán thán
TA người vô sự thoát ba đào.
(Anh Phương, 20:08’ – 12/05/2011)

ĐẠO ĐỨC TÌNH THƯƠNG
Qúan thông đời đạo tạo hành trang
Cứu khổ ban vui chọn đúng đàng
Đồng hành tâm thiện, long nhân ái
Cãm thông quả nghiệp tự cưu mang
Xã thân hành thiện tâm thanh nhẹ
Khổ cảnh tình thương xoa dịu tan
Đời đạo sonh hành trong thức giác
Quí tưởng Trời cao cả thảy an
Minh Thạnh 30.04.11
----TỰ THỨC
Tu cho mình, đạt đạo do mình
Tự hành thấp sáng toả anh linh
Tu phải thực hành thông quán chỉ
Đêm ngày hành luyện khí thần sinh
Tâm viên ý mã lao chao động
Tự thức định hành tỏ tánh linh
Tu tâm sửa tánh trau giồi đức
Đức đủ đạo dầy, tự phát minh
Minh Thạnh 01.05.11
---HOA ĐÀM PHẬT THỆ
HOA toả hương sen ánh đạo vàng
ĐÀM lời sáng suốt điển Trời ban
PHẬT Thầy đắc đạo về Thiên giới
THỆ nguyện một lòng độ thế gian.
(Minh Vô Vi, 05:45’ – 13/06/2011)
---THỤ TRÃM BÁ ĐAO
THỤ hưởng thành nhân bảy ức niên
TRÃM nhau thù hận chuốt ưu phiền
BÁ vương tạo nghiệp đành vay trả
ĐAO hạ hồi đầu xoá tội liền.
(Minh Vô Vi, 06:12’ – 13/06/2011)
----QUẢ BÁO NHÃN TIỀN
QUẢ kết nhân duyên bởi định tiền
BÁO thù thiện ác vẫn triền miên
NHÃN tâm khai mở Mâu ni hiện
TIỀN kiếp đã tu thoát nhãn tiền.
(Minh Vô Vi, 06:25’ – 13/06/2011)
---

------
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