Số: 880 Ngày: 20 tháng 05 năm 2012

DUYÊN TRỜI
Duyên Trời sống động chung hành tiến
Chuyển tiến không ngừng tự vượt xuyên
Giáp giới điển hành trong một lối
Chung hành tự tiến thật là yên
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 01/08/2001 đến 07/08/2002
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) Deïp ñöôïc töï aùi coù höõu ích gì khoâng?
2) Qui hoäi laøm sao môùi coù keát quaû?
3) Duõng chí coù theå laøm ñöôïc vieäc gì?
4) Cöông quyeát tu tieán coù höõu ích gì khoâng?
5) Quí yeâu Trôøi Phaät ñeå laøm gì?
6) Söï meâ laàm do ñaâu hình thaønh?
7) Taïi sao buoäc toäi gieát ngöôøi?
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1) Montreùal, 01-08-2002 2 :40 AM
Hoûi : Deïp ñöôïc töï aùi coù höõu ích gì khoâng?

2) Montreùal, 02-08-2002 8 : 05 AM
Hoûi : Qui hoäi laøm sao môùi coù keát quaû?

Ñaùp : Thöa deïp ñöôïc töï aùi raát höõu ích töø taâm laãn Ñaùp : Thöa thaät söï höôùng thöôïng qui hoäi hoøa tan
trong thanh tònh thì môùi coù keát quaû toát vaø raát deã döùt
thaân
khoaùt
Keä :
Töï aùi gia taêng ñoäng loaïn muø
Keä :
Khoù tu khoù tieán trí khoâng minh
Thaät söï qui nguyeân roõ chaùnh hình
Qui hoäi khoâng thaønh khoù roõ mình
Bình taâm thanh tònh qui nguyeân giaùc
Baát minh baát oån khoù töôøng trình
Khai thoâng töï giaùc minh ñöôøng tieán
Giaûi toûa tröôïc oâ phaùp chôn hieàn

3) Montreùal, 03-08-2002 7 : 25 AM
Hoûi : Duõng chí coù theå laøm ñöôïc vieäc gì?

4) Montreùal, 04-08-2002 7: 50 AM
Hoûi: Cöông quyeát tu tieán coù höõu ích gì khoâng?

Ñaùp: Thöa duõng chí coù theå vöôït qua moïi tai naïn
Keä:
Thöïc haønh duõng chí töï phaân thaân
Xeùt roõ ñöôøng tu khaép coõi traàn
Chôn lyù vöõng beàn taâm thöùc giaùc
Thaønh taâm tieán hoùa trieån khai taàng

Ñaùp: Thöa cöông quyeát tu tieán raát höõu ích cho taâm
laãn thaân
Keä:
Thöùc giaùc qui nguyeân töï tieán tuøy
Thaønh taâm hoïc hoûi töï taâm xuyeân
Ñöôøng ñôøi nhö ñaïo khoâng giôø boû
Kieåm thaûo chính mình phaùp phaùp xuyeân

5) Montreùal, 05-08-2002 6: 40 AM
Hoûi: Quí yeâu Trôøi Phaät ñeå laøm gì?

6) Montreùal, 06-08-2002 4: 25 AM
Hoûi: Söï meâ laàm do ñaâu hình thaønh?

Ñaùp: Thöa quí yeâu Trôøi Phaät ñeå ñöôïc tieán hoùa toát
Keä:
Quí yeâu Trôøi Phaät ñeå taâm yeân
Chaúng coù loaïn ñoäng chaúng coù phieàn
Haønh khoå taâm thaân duyeân töï ñaït
Giaûi meâ phaù chaáp töï mình yeân

Ñaùp: Thöa söï meâ laàm do taäp quaùn hình thaønh
Keä:
Söï taäp quaùn taïo söï hieåu laàm
Quyeát taâm tu luyeän töï sieâu taàm
Khoâng gian quang chieáu chaúng meâ laàm
Thöùc tænh chính mình lyù dieäu thaâm

7) Montreùal, 07-08-2002 5: 33 AM
Hoûi: Taïi sao buoäc toäi gieát ngöôøi?
Ñaùp: Thöa taïi vì thieáu trí khoâng loái thoaùt baét buoäc phaûi gieát ngöôøi
Keä:
Nguyeân lyù Trôøi Ñaát taïo trí minh
Khoâng haønh ñoäc aùc gieo taâm ñoäng
Tu tieán minh taâm chuyeån tieán beàn
Khoâng qui toäi aùc cho ngöôøi khaùc

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

VĂN TỰ VÔ VI
MỘNG MỊ :
Mộng mị là nằm chiêm bao, thần kinh suy nhược, nghĩ cái việc đó, đa tình đa cảm, rồi nằm
đó tưởng sai cho thiên hạ, nó sanh ra sự mộng mị, chiêm bao. Cái đó là bất chánh.
MỞ TRÍ :
Tôi đã nói rằng trung tim bộ đầu mở, thì ngoài cái bộ đầu này ra, mình có một cái sự sáng
suốt, mà cái hào quang đó mình thấy rõ ràng bao hết cả bộ đầu mình, nó mới thức giác chân
lý, lúc đó nó mới hiểu chân lý, nó hiểu một cách mau lẹ, vừa động là biết, vừa động là mở,
chỉ có điển mới mở trí được. VỀ SUY TƯ THẾ GIAN LÀ BỊ MỆT TRÍ CHỨ KHÔNG CÓ
MỞ TRÍ.
NGŨ KHÍ TRIỀU NGƯƠN, TAM HUÊ TỤ ĐẢNH :
Ngũ khí là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ở trong mình, chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng. Nó triều
ngươn là nó thăng, nó cứ đưa lên. Các bạn ngồi đó, ăn uống vô thì nó cứ đưa lên, đưa lên…
nó qui ngươn, tụ lại, nó mới sáng suốt. Còn đói quá, mệt quá, nằm yên một chỗ thì cái sáng
suốt nó cũng mất đi. Tam huê trụ đảnh là ở trung tim bộ đầu, tinh khí thần mà sáng suốt lên
rồi, trụ rồi thì trụ đảnh ở trung tim bộ đầu, lúc đó mới thấy điển.
NGŨ SẮC NGŨ QUANG, HUYỀN SẮC HUYỀN QUANG :
Ở trong bản thể mình nó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài quả địa cầu này cũng có kim,
mộc, thủy, hỏa, thổ. Rồi trong cái kích động và phản động, nó thành ra ngũ sắc, ngũ quang,
huyền sắc, huyền quang. HUYỀN QUANG LÀ TRONG CÁI Ý THỨC NHẮM CON MẮT
MÀ THẤY, RÕ, RÕ, RÕ, TRONG CÁI HUYỀN DIỆU, TRONG CÁI SÁNG SUỐT. Cho
nên người thiền có thể ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ là nó nhẹ nhàng như vậy.
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Bé Tám
Răng em chưa mọc anh ơi
Nói năng thanh nhẹ do Trời ân ban
Thế gian lại tặng hai hàm
Qua loa độ nhựt cảm an cảm hòa
Tình thương thay đổi mặn mà
Nam phụ lão ấu chan hòa nhớ nhung
Thương em dẫn lý vô cùng
Giúp người thanh nhẹ tự vùng đứng lên
Cảm thông thiên giới đạo nên
Từ không đã đến rõ nền hư không
Biết mình cảm thức ngoài trong
Ðâu đâu cũng đẹp cũng mong được về
Tự rời tách bến chấp mê
Cùng Cha điêu luyện hương quê trong lòng
Thương yêu tha thứ tham tòng
Cùng chung sanh hoạt nối vòng tình thương
Thực hành thật sự gieo gương
Em vui em hưởng em thương mọi người
Phì phà ướm nở nụ cười
Không răng lúc đến về Trời cũng không.
Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Kỳ Quốc Chúng Sanh
Chữ KỲ QUỐC là bao trùm một nước từ âm phủ, thế gian cho đến thiên đàng, làm việc thông dụng cũng
nhờ hai luồng điển cái của Hắc Bì Phật, rồi cũng nhờ Thích Ca Mâu Ni hậu tổ, cùng hàng chư Phật mỗi mỗi
làm việc bao la thế giới, lúc sanh hóa, lúc nuôi dưỡng gọi là Kỳ Quốc Chúng Sanh.
Vô Hữu Chúng Khổ, Ðản Thọ Chư Lạc
Chữ VÔ HỮU CHÚNG KHỔ nghĩa là: Sự sinh sống vui vẻ quên cực khổ.
Chữ ÐẢN THỌ CỰC LẠC nghĩa là: Mỗi mỗi loại nào cũng vui vẻ, nhờ sự hưởng khí trường sanh của ta,
các nẻo đều có điển trường sanh đem tới viện trợ cho chúng nó từ nhơn vật cho đến côn trùng vạn vật cùng
rau cỏ cũng hưởng khí trường sanh của ta, thì nó được vui vẻ. Vui vẻ là quên sầu não, lo buồn, quên cực
khổ.
Cố Danh Cực Lạc
Xá Lợi ơi! Chữ CỰC LẠC là sự sống vui vẻ tươi tắn của nó.
Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc Quốc Ðộ
HỰU XÁ LỢI PHẤT nghĩa là: Chữ HỰU là hơn nữa, XÁ LỢI là điển lửa Mâu Ni Châu hay là Như Lai.
Tông chỉ coat giác làm ra sự vui vẻ gọi là xứ Cực Lạc.
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Chữ QUỐC ÐỘ là: Mỗi cơ sở hộ độ dưỡng khí trườngđến sung sướng gọi là Cực Lạc. Hễ có khó mới có
khôn, hếttù tội ra thong thả.
Xá Lợi ơi! Còn những chỗ trong bản thể con, nào là Lục Căn, Lục Trần, tả bành chất, hữu bành cư, trung
bành mạng, Lục Căn, Lục Trần thuộc về ngũ tạng hóa ngũ hành là name thứ lửa điển. Còn bành chất, bành
cư, bành mạng, gọi là Tòa Tam Pháp, mạng môn tướng hỏa, tông chỉ nó là Tim, Gan, Phổi. Ðiển của nó làm
chủ là hai trái cật sanh ra nước điển, để độ cho bản thể của con. Chỗ nào cũng có điển lửa, rồi hóa sanh hộ
độ dưỡng khí bao trùm bản thể.
Bản thể là nước của con cũng như trên thiên đàng vậy. Trên thiên đàng cũng như cõi dương gian, cũng hoa
quả vain vật, rau cỏ. Còn trong bản thể con cũng y như trên trời cùng thế gian gọi là nước của con. Bởi thế
Phật gọi là Tiểu Thiên Ðịa. Mỗi bản thể con người con vật cũng thế. Rồi đây ta cũng kể những tông chỉ tíc
tắc trong bản thể của con cũng có mấy vị chức phẩm cùng dân sự gọi là chúng sanh của con. Trong nước
bản thể của con đều có hưởng thọ sanh sống vui tươi, mỗi mỗi đều hưởng cực khổ, thanh nhàn khoái lạc. Hễ
có cực khổ thì có thanh nhàn, có buồn tủi mới có vui tươi. Từ thiên đàng cho tới thế gian đều hưởng ứng.
Còn sự say mê tội lỗi, say mê là vui sướng thái quá, mê trần, rồi bị cực khổ. Cực khổ là tù tội đó con.
Ðây ta kể ra sau: Trong bản thể của con, từ sợi râu, sợi tóc bao la, mỗi mỗi đều hưởng ứng như mấy lời nói
của ta.
Xá Lợi ơi! Con muốn tu hành theo ta, thì phải công phu luyện đạo kỹ lưỡng. Mỗi cái đều có tông chỉ, không
một chỗ nào sai sót. Con ráng nghiên cứu mỗi mỗi luồng điển và tông chỉ của nó. Con được biết Khoa học
Huyền bí của ta truyền dạy 6 chữ Di Ðà biến hóa vô cực vô song. Hàng ngày con phải nghiên cứu lấy, để
luyện đạo công phu nương theo gót ta về thiên đàng.
Xá Lợi ơi! Cực khổ lắm đó con.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
"Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà Nguyễn thị Hai, thân mẫu của bạn đạo Ánh Tuyết
Tsukamoto, từ trần lúc 9:30 tối, ngày 1 tháng 5 năm 2012, tại Vũng Liêm, Việt nam, hưởng thọ 89 tuổi,
được siêu thăng tịnh độ.
Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii"
THƠ BẠN ÐẠO
NGƯỜI TU
Người tu bất nhị pháp môn
Quân bình thăng tiến đa ngôn ích gì.
Tu theo pháp lý Vô Vi
Quán thông lý đạo từ bi giúp đời
Đường tu cũng lắm trò chơi
Đua chen ganh tị lắm lời thị phi
Người tu pháp lý Vô vi
Tự minh quan chiếu xóa đi nghiệp trần
Biết tu được hưởng hồng ân
Tâm linh thanh nhẹ xác thân yên bình
Người tu không trọng không khinh
Quí yêu tất cả chúng sinh muôn loài.
Bạc Liêu, 13/05/2012
Tô Văn Việt.
----
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VÔ VI
Mèo nằm rình chuột ngó mà ghê
Hùm thiêng bắt rắn mãi không về
Can trước địa theo đời thuyết giảng
Tứ xung tam hợp biết mà phê.
Âm phủ dương gian đồng nhất khí
Nhiên tạo khuyết bồi cũng lắm khi
Thiên đàng địa ngục hay tâm đạo
Định thức chơn lành diễm phúc thi
Tam công bồi đức tu hành tiến
Thứ lượng từ bi hỉ xả thì
Nội ngoại tương thân tâm nhẹ ẩn
Hồn nhiên như ảnh đấy đường đi.

NHƯ HOA
Hoa rơi lát đát trước sân nhà
Tàn héo cành vàng sớm nhận ra
Chuyển đổi sinh tồn luật tạo hóa
Đời người một thoáng cũng như hoa.
TP.HCM ngày 15/5/2012
Minh Vô Vi
------NÊN THƠ
Tu theo văn phật nên thi thơ
Mở trí khai tâm điển hóa thơ
Không biết tập lần rồi cũng sáng
Ít nhiều đủ nghĩa cũng nên thơ.
TP.HCM ngày 15/5/2012
Minh Vô Vi

Pháp tịnh Vô Vi tầm bến giác
Tam bành lục tặc giải mà qui
Tâm minh kiến tánh xa luân chuyển
Ý sáng thanh tình kinh sử ghi.
Cà Mau 13/05/2012
Văn Phong.
---TU THIỀN
Đừng nói xa nhau câu lụy phiền
Sống đời hành đạo nên tu thiền
Đến ngày bỏ xác hồn vô tội
Giải thoát linh hồn về cõi thiên.
TP.HCM ngày 15/5/2012
Minh Vô Vi
---AN VUI
Hồn nhiên tự tại sống an vui
Khai triển tâm linh hưởng đạo mùi
Tiền định căn duyên bởi nghiệp quả
Thức tâm hành pháp lấy làm vui.
TP.HCM ngày 15/5/2012
Minh Vô Vi
-----
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