Số: 874 Ngày: 08 tháng 04 năm 2012

CHUNG VUI
Chung vui sum hợp lại càng tươi
Cảm thức trần gian có ích người
Chuyển hóa thâm sâu qui một mối
Thành tâm tu luyện khắp nơi nơi
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 20/06/2001 đến 26/06/2002
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) Muoán coù söï hoøa bình thì phaûi laøm sao?
2) Muoán vöôït qua tai naïn thì phaûi laøm sao?
3) Quí thöông muoân loaïi phaûi thöông baèng caùch naøo?
4) Ngöôøi trung thaønh coù höõu ích gì khoâng?
5) Töông lai nhôn loaïi seõ ñi vaøo ñaâu?
6) Muoán tu tieán thì phaûi laøm sao?
7) Döùt khoaùt tu tieán coù höõu ích gì khoâng?
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1) Atlantic city, 20-06-2002 9: 35 AM
Hoûi: Muoán coù söï hoøa bình thì phaûi laøm sao?

2) Atlantic city, 21-06-2002 9: 50 aM
Hoûi: Muoán vöôït qua tai naïn thì phaûi laøm sao?

Ñaùp: Thöa muoán coù söï hoøa bình thì phaûi töï söûa
taâm luyeän taùnh, thoâng suoát nguyeân lyù cuûa Trôøi
Ñaát, thì môùi thöïc thi ñöôïc söï hoøa bình treân maët ñaát
Keä:
Hoøa bình töï thöùc môùi an yeân
Giaûi giôùi tröôïc oâ töï caûm hieàn
Ñôøi ñaïo thöïc haønh khoâng chuyeån ñoäng
Phaân minh ñôøi ñaïo töï thong dong
3) Atlantic city, 22-06-2002 8: 45 AM
Hoûi: Quí thöông muoân loaïi phaûi thöông baèng caùch
naøo?

Ñaùp: Thöa muoán vöôït qua tai naïn thì phaûi bieát
thanh loïc töø xaùc laãn ñieån cuûa noäi taâm
Keä:
Taâm xaùc laãn hoàn vui tieán hoùa
Trí taâm khai môû trí an hoøa
Thaønh taâm phuïc vuï keû gaàn xa
Chuyeån thöùc qui nguyeân töï thöùc hoøa
4) Atlantic city, 23-06-2002 8: 00 AM
Hoûi: Ngöôøi trung thaønh coù höõu ích gì khoâng?

Ñaùp: Thöa ngöôøi trung thaønh raát höõu ích vôùi ñaïi
Ñaùp: Thöa quí thöông muoân loaïi baèng thöïc hieän chuùng
taâm töø bi
Keä:
Kệ
Trung thaønh höõu ích chôn haønh tieán
Töø bi thöïc hieän quí yeâu thöông
Giaûi toûa phieàn öu töï thöùc hieàn
Trôøi ñoä khoâng ngöøng xaây döïng tieán
Ñôøi ñaïo phaân minh chuyeån roõ ñöôøng
Quí thöông nhôn loaïi töï taâm hieàn
Taâm trí phaân minh roõ quí thöông
Thaønh taâm phuïc vuï töï gieo göông
5) Atlantic city, 24-06-2002 7: 30 AM
6) Atlantic city, 25-06-2002 8: 30 AM
Hoûi: Töông lai nhôn loaïi seõ ñi vaøo ñaâu?
Hoûi: Muoán tu tieán thì phaûi laøm sao?
Ñaùp: Thöa töông lai nhôn loaïi phaûi ñi vaøo khoå Ñaùp:
caûnh thì môùi tieán tôùi bieân giôùi Phaät Phaùp
haønh
Keä:
Töông lai hoïc khoå tieán hoùa taâm thaân
Giaûi giôùi phaân minh töï tieán daàn
Lyù trí phôi baøy trong vuõ truï
Thöïc haønh chôn giaùc töï taâm haønh

Thöa muoán tu tieán thì phaûi döùt khoaùt thöïc
Keä:
Tu tieán döùt khoaùt töï thöïc haønh
Taâm thaân tu luyeän töï hình thaønh
Töï tu töï tieán quyeát taâm haønh
Buoâng boû tình ñôøi chaúng caïnh tranh

7) Atlantic city, 26-06-2002 8: 10 AM
Hoûi: Döùt khoaùt tu tieán coù höõu ích gì khoâng?
Ñaùp: Thöa döùt khoaùt tu tieán raát höõu ích cho ñaïi chuùng
Keä:
Döùt khoaùt tu tieán giaûi töï tu
Phaân minh ñôøi ñaïo chaúng meâ muø
Thaønh taâm phuïc vuï ñoàng tu tieán
Giaûi quyeát meâ muø töï tieán xuyeân
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI

HỒNG ÂN :
Ở thế gian nghe hồng ân lạ quá, hồng ân ban bố, hồng ân chỗ nào đâu? Nhưng mà sự thật là
chúng ta giáng sanh ở trong bụng mẹ chỉ có một giọt máu đào, gom trong cái điển đó, phân
ra âm dương, tạo thành cái thể xác ngày nay. Đó là thượng đế đã ban cho chúng ta một cái
hồng ân, có một cơ thể, có một tiểu thiên địa, có một thể xác để trù trì mà học hỏi mà tu tiến.
Mà chúng ta tu rồi, chúng ta mới thật biết hồng ân của Đức Thượng Đế đã cho chúng ta, đã
cho chúng ta một lần một, cái hành lý CHỈ CÓ MỘT GIỌT MÁU ĐÀO đó mà ngày nay
chúng ta sống. từ một giọt đó mà ngày nay bành trướng ra một thước mấy hai thước, mập
với ốm này kia nọ, cải cọ với thiên hạ, mà dòm lại trước kia các bạn thành tựu có chút xíu à.
Có một điểm, chỉ có một giọt máu đào đó thôi, rồi bây giờ tiến triển ra, rồi lập kế hoạch này,
kế hoạch nọ, rồi giận đầu này, giận đầu kia, giận đầu nọ. có một chút xíu đó thôi, nhưng mà
bây giờ nó bành trướng tới vậy đó. Rồi từ cái kích động, phản độngnày nó đi tới sáng suốt,
qui tụ về cái thánh thai, là thanh điển. Các bạn thấy không, rồi mới xuất phát ra; bên mình tu
nói rằng đó là Mô-Ni-Châu xuất phát ra, như vậy đó nó mới sáng suốt.
HUỆ :
Người ta nói rằng “Pháp-Luân Thường Chuyển huệ tâm khai” thì có chùi rữa thì mới nó mới
sáng suốt. Huệ là gì? Là sáng suốt mở ra, nội tâm nội tạng của các bạn càng ngày càng sáng
suốt là mở huệ ra, phát huệ, huệ tâm, huệ can trong ngũ tạng đều phát hết, rồi huệ nhĩ, huệ tỉ,
huệ thiệt đều mở hết. Rồi khi mở rồi nó chỉ qui một là cái sáng suốt mà thôi. Tôi ngữi thì tôi
cũng hiểu cái đó, hiểu là thấy chứ gì? Thấy là sáng suốt chứ gì? Nghe cũng vậy, cũng hiểu,
hiểu là thấy, thấy là sáng suốt. Mà nói ra đây, cái âm thanh cũng hiểu và cũng sáng suốt,
thấy không? Mà dòm ra đây cũng thấy và cũng sáng suốt, mà suy nghĩ rồi thì cũng qui về
sáng suốt - chỉ có một, nhưng mà phân ra ngũ giới vì ở thế gian tạo ra cái hảnh ngũ hành thì
phải có ngũ giới ứng phó với ngũ hành. Đó thì bây giờ chúng ta tu rồi nó mới mở huệ. Nó
mở huệ rồi nó mới hòa hợp với ngũ hành hiện tại của càn khôn vũ trụ, mà hòa hợp được rồi
thì nó có cái bàn đạp để nó tiến lên. Cho nên các bạn Soi Hồn, Pháp Luân, đó là khai triển và
nó mở huệ. Rồi cái huệ đó sau này nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì đó là cái bàn đạp đi
về dễ dãi đâu có gì khó khăn.
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY

Vạn Năng
Càn khôn vũ trụ nguyên năng
Thực hành ăn uống khó khăn giảng hòa
Nuốt vô êm dịu thiết tha
Hít hà cởi mở vượt qua tình đời
Qui nguyên ngon ngọt không rời
Nuốt vô nhè nhẹ hợp thời cảm giao
Chua cay chát đắng đổi trao
Nằm trong nguyên lý thấp cao chung hành
Xuất ngôn cố gắng đạt thành
Nếu dùng ý trược khó thành việc chi
Càn khôn vũ trụ dự thi
Màu nào sắc nấy tâm ghi tiến hành
Sửa mình tiến hóa càng nhanh
Thành tâm tự đạt sớm thành chơn nhơn
Vạn linh khai triển qui hườn
Trở về thanh tịnh rõ ơn Phật Trời
Thân hàm chuyển khắp nơi nơi
Qui nguyên thiền giác rõ Trời nơi nao
Vạn năng từ thấp đến cao
Mỗi tầng duyên nghiệp mỗi màu tự thông
Nằm trong định luật hóa công
Khai thông đời đạo một lòng tự tu
Sơ sinh sớm đã dự trù
Trong vay có trả, trong tu có hòa
Học bài sắp đặt bởi Cha
Dày công tu luyện chan hòa yêu thương.
Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
24-12-1987
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Ông Tư giảng
Như Thị Ðẳng. Chư Ðại Ðệ Tử
Nghĩa là: Hết thảy mấy vị La Hán ta đã chở ở trong bản thể, nơi nào làm việc theo sở các bản thể của con
thuộc bên trong, còn bên ngoài thì ta sẽ cắt nghĩa đến cho con rõ thấu.
Tịnh Chư Bồ Tát Ma Ha Tát
Chữ TỊNH là yên lặng, làm cho bản thể tưởng Phật, quên hết cả bản thể ta. Nghĩa là: Tịnh cho đến đỗi ta
tưởng mình ta không không, còn một điểm Linh Hồn Chủ Nhơn Ông mà thôi. Nhưng mắt nhắm tai nghe, ta
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còn một chút xíu hơi thở hoi hóp để ta phá cái mê muội trong trần. Trong cái Tịnh thì mới có cái Tỉnh, tỉnh
trí an thần, mới thấy cái máy huyền vi hóa ra một hào quang chói lọi do nơi điển của ta xuống giúp cho mỗi
cá nhân.
Di Ðà ơi! Con ráng tịnh luyện, con đừng sợ thác bỏ xác mà mê trần. Con không sợ thác là sống đó con.
Sống là sống linh hồn, con thác là bỏ xác trần.
Di Ðà ơi! Con biết chưa? Theo ta nào có thác, thác là bỏ xác trả lại cho đất, còn hồn là con, theo về nước
Cực Lạc của ta, sung sướng thong thả biết mấy. Cực Lạc là xứ quê hương của con trước kia.
Chữ BỒ TÁT MA HA TÁT, khi ấy nơi trong Ngũ Tạng Lục Phủ của Di Ðà là cốt giác điển quang của các
vị Bồ Tát đang quỳ nghe Phật Tổ giảng dạy để thừa hành phận sự, đồng tu luyện với Chủ Nhơn Ông.
Lúc ấy Phật gọi Di Ðà ơi! Nay con lên một vị Trưởng Lão Xá Lợi, còn các vị La Hán Bồ Tát đây đã lên
chức phẩm rồi. Ta đã chỉ ba phép luyện đạo, nghề chuyên môn 6 chữ Di Ðà, giao lại cho Chủ Nhơn Ông gọi
là Di Ðà của chúng bây, hoằng hóa chúng bây cùng chúng sanh ngoài trần. Từ đây nào Chủ Nhơn Ông cùng
chúng bây phải công phu luyện đạo dày công cùng thi ân bố đức, hoằng hóa chúng sanh ngoài trần
nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Chúng bây phải cố gắng công phu luyện đạo, không được bỏ rơi phút khắc
nào. Khi con đang nói chuyện, con phải nhớ ta là Thích Ca Mâu Ni chứng minh cho con.
Ta là Phật nắm luồng điển huyền vi, là luồng điển cái để cầm vận mạng cứu giúp con tu hành cho tinh tấn.
Con cần mẫn thì sự tinh tấn ấy phát triển cho con, làm cho Chủ Nhơn Ông Linh Hồn minh mẫn, trong sạch,
sự có ích của con dồi dào. Hễ con cố gắng là sự học hỏi của con bố hóa sáng suốt thêm hơn.
Còn các vị La Hán này, ta đã chỉ rõ phép huyền vi cho các ngươi hiểu biết rồi phải cần mẫn làm việc tài bồi
bản thể, cũng phải nhớ chữ BỒ TÁT MA HA TÁT, Chủ Nhơn Ông của bây, cùng ráng cố gắng học đạo,
luyện đạo Pháp lý tu hành.
Con muốn làm Phật là Phật. Con muốn làm ma thì là Ma. Bỏ lẫn quên học tu luyện gọi là lười đó con. Ðến
đây ta truyền thống cho các ngươi đã rồi, thì cố gắng tu hành, còn phận sự Lục Trần là Tánh Vía của Di Ðà
nay đã lên chức.
• Ông Tám giảng
Khi mà chúng ta tu phẳng lặng tâm hồn rồi, chúng ta nghe đức Thích Ca nói chuyện, còn thấm thía nữa. Cho
nên các bạn đã Soi Hồn để làm gì? Ðể cho nó phẳng lặng cái thân tâm. Cái lỗ tai của các bạn nó xa lắm, khi
mà nghe víu víu ngay trung tim này, rồi chư Tiên đi qua đụng mình, mình cũng nghe rõ người ta đụng như
vậy thì lúc đó nó đi lên trên cao rồi. Ðức Thích Ca giảng đạo, chúng ta ngồi ở dưới này chúng ta nghe,
nghe rất rõ ràng, rất thấm thía và mở tâm mở trí. Cái luồng điển nó truyền cảm. Hồi xưa, người ta đóng
phim người ta cũng thấy rõ đức Thích Ca cứu những người của Ngài bằng một tia điển cũng như một sợi chỉ
rút người ta đi lên. Chúng ta tu ở đây là tu trung tim đây có luồng điển hướng thẳng trung tâm sinh lực. Hễ
tưởng tới Ngài thì Ngài chiếu thì chúng ta cũng vẫn đi lên được. Cho nên cái đường lối không có sai lệch
của Pháp lý Vô Vi là chỉ đường tiến hóa rõ rệt, nhưng mà do sự dày công hành tiến và tùy theo cái nghiệp
duyên của mọi cá nhân mà tự thức tâm đi lên.
Hồ Huệ trích
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bác Trần quang Siêu, bạn đạo tại Thiền đường Lĩnh Tâm, mất trưa
ngày 04 tháng 04 năm 2012 tại Calgary, Alberta, Canada, hưởng thọ 89 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Hội Vô Vi Alberta, Thiền đường Lĩnh Tâm xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo
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BẠN ÐẠO VIẾT
TÔI TÌM TÔI (3) (tiếp theo)
Thiền là phương pháp tối hậu để đưa tâm linh tiến đến bờ giãi thoát. Phật Tổ xưa kia đã khai phá ra pháp
môn nầy và truyền qua nhiều đời cho tới ngày nay, mà chúng ta có may mắn gặp được. Nếu hành giả hành
thiền với tâm cầu đạo để thoát khỏi luân hồi sanh tử khổ đau thì kết quả chắc chắn sẽ đạt. Còn nếu hành mà
để hành, không có mục đích tự cứu thì chẳng qua chỉ được cho ta sức khỏe và an nhẹ, chứ không thể tiến
sâu vào lãnh vực tâm linh được!
Xa rồi thế giới tựu và tan
Phóng khoáng tự nhiên sống hài hòa
Lưu thông xuôi ngược dòng tự tại
Ra vào vắng lặng chẳng còn chi
Thong dong tự tại là ngỏ trống
Phiêu lãng lang thang trong định giác
Ngan nhiên thong thả ngã hư vô
Vắng lặng điềm nhiên trong tỉnh mịch
Giã từ duyên kiếp tựu và tan
Liểu đạo hòa tan hợp bạc bàn
Người ta nói : Nhứt tu thị, nhị tu tại gia, thứ ba tu tại chùa. Ông TƯ và Thầy thì chọn phương pháp tu tại gia
– tức Đời Đạo song tu, và truyền dạy lại cho chúng ta cách tu không bỏ đời mà vẩn có thể giãi thoát được.
Tôi lấy câu nói của thầy là , lấy người làm rừng để áp dụng tu :
Tôi đi làm, sở tôi làm có khoản bảy, tám ngàn công nhân, công việc của tôi là phục vụ cho công nhân - ông
đi qua, bà đi lại chào hỏi không cũng đủ mệt rồi ! vậy mà, tôi không thấy mệt ngược lại tôi thấy vui trong
đó, tôi hòa nhập vào đó và coi như một đại gia đình, tôi thấy tất cã là tôi nên không có gì trở ngại cả.
Cắt đứt nhân duyên : Nhân và duyên là đầu mối của sự phiền nảo ! Gia đình , xã hội, bạn bè cho dù không
muốn nhưng vẩn phải cắt ! Có đó nhưng coi như không, Khi cần thì đến, tùy duyên mà đi, tự do tự tại không
gì làm ràng buộc và vướng bận cã.
Đời sống hài hòa, biết đủ, không cần đòi hỏi để không làm bận rộn ảnh hưởng đến đường tu. Tôi không giử
tiền, nên việc có, không, còn, mất đối với tôi không là quang trọng. An bần lạc đao, đời sống tạo an tạo vui,
lo tròn bổn phận làm con, làm vợ, làm mẹ, và cũng như ảnh hưởng gia đình cùng các em tu.
Tôi biết buông xuống. Có lúc coi mình như một người điên… như dại dại, khờ khờ, để ẩn dấu một cái gì mà
không ai có thể biết được. Và đôi khi thấy mình sống trong cảnh đời bình thường nhưng là núi, là non, là
rừng, là âm u tịch mịch, không một bóng dáng thế gian. Đúng là sống thế gian mà xuất thế gian…
Tôi quyết tìm tu ở nơi tu
Đêm đêm điêu luyện tợ như tù
Ngày ngày sớm tối luôn nhớ nhớ
Tu tu dại dại tợ như khờ !!!
Bình bặng yên trong vòng sanh tử
Xả, bỏ, buông - nhớ niệm luôn luôn
Đầu cứ sao thả lỏng trống không
Như vô sự chẳng gì biết cã
Thật vắng lặng vô năng vô sở
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Thở ra vào thong thả ra vô
***
Nam mô lục tự khai thông
Sáu nẻo luân lưu hiểu rõ đời
Nương pháp huyền năng điêu luyện đạo
Quyết quyết hành đoạn cảnh giả không
Kính bái,
Las vegas, ngày 31/03/12, Lê Thị Lệ Hoa ( còn tiếp )
THƠ BẠN ÐẠO
HOC NHẪN HỌC HÒA
Càng tu càng khám phá bên trong
Diễn biến không ngừng trong sống động
Tâm thức sáng thông khai ngũ tạng
Đêm ngày hành luyện tự khai thông
Tâm tánh đổi thay mê chấp giải
Tâm linh phát triển đạt tam công
Bông hoa thảo mộc cũng hòa cãm
Hòa trong các giới thức hòa đồng
Tiểu thiên sắp đặt không kỳ lạ
Học nhẫn học hòa tự giác thông
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 07.03.12
----PHÁ CHẤP PHÁ MÊ
Tu nhớ cái tâm là điển tâm
Vô Vi tu tiến giải phàm tâm
Độ người không kể Vô Vi Pháp
Trung tim bộ đầu mới chơn tâm
Liên hệ hào quang của Đức Phật
Tưởng đến Ngài luồng điển trợ thâm
Độ chuyển quần sanh trong khắp cỏi
Hóa độ nhẹ nhàng thức nội tâm
Minh định rõ ràng tu đúng páp
Hành triển mở khai tu thức tâm
Pháp hành quán suốt tự khai thông
Phá chấp phá mê Phật tại tâm
Minh Thạnh ( thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 11.03.12
---KHAI MINH
Mộng thắm tình đời biết bao học hỏi
Kiếp người đây đó cũng lắm mưa rơi
Phú sang nghèo khó cảnh tình mưa nắng
Cũng khóc cũng cười cũng phải lệ rơi
Duyên đó mộng thời Vô Vi pháp nguyện
Hướng về nội thức luyện ý nhiên tình
Nam mô lục tự di đà mật niệm
Đỉnh trụ hà đào tuệ trí khai minh.
Cà Mau 03/04/2012
Văn Phong
----

THƠ LẠ
(Thân tặng Văn phật tử)
Thơ bút xem qua nhớ vần thơ lạ
Phật tử trần đời nay đã tâu na
Lời hay ý đẹp ngôn từ lai vãng
Mộng thắm đạo ngời sao vắng thơ ca.
Cà Mau 04/04/2012
Văn Phong Kính Bút.
---KHOA DI ĐÀ
PHÁP đạo Phật khai độ chúng sanh
LÝ ngôn sáng suốt nhờ tu hành
VÔ vi hành triển khai tâm trí
VI nhiễm lìa xa thâu khí thanh
KHOA học tâm linh nay tiến hóa
HỌC thiền nhập định tâm hoàn thành
HUYỀN vi bản thể hành khai mở
BÍ kíp thầy truyền hòa điển thanh
PHẬT tại thân tâm minh kiến tánh
PHÁP thiền Đạo phật đắc vô sanh.
TP.HCM ngày 3/4/2012
Minh Vô Vi
---ĐÃNH LỄ
Thượng Đế an bài cho chúng ta
Xuống trần học lại khoa di đà
Luyện sao đạt pháp trở về nguồn cội
Đãnh lễ Tổ Thầy bái kiến Cha .
TP.HCM ngày 3/4/2012
Minh Vô Vi
----CÕI LÒNG
Trong không mà có Ai nhìn thông
Phật đã thành công nhờ cõi lòng
Mở huệ thấu nhìn không lại có
Muôn màu sắc thái nơi hư không.
TP.HCM ngày 3/4/2012
Minh Vô Vi
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