Số: 886 Ngày: 1 tháng 07 năm 2012

Học Hỏi
Học hỏi vô cùng tự giác tu
Thường xuyên hành pháp qui đường cũ
Khai thông trí tuệ cứu thân mình
Chuyển hóa vô cùng tự thức siêu
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 12/09/2001 đến 18/09/2002
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) Laäp tröôøng khoâng vöõng coù haïi gì khoâng?
2) Thaân ngöôøi thöôøng bò beänh taïi sao?
3) Nhöõng ngöôøi tu thieàn phaûn ñaïo thì seõ ra sao?
4) Möu haïi laãn nhau coù höõu ích gì khoâng?
5) Thôøi cuoäc baát oån do ñaâu hình thaønh?
6) Söï cuoàng tín do ñaâu hình thaønh?
7) Lieân tuïc thöïc haønh chôn phaùp coù höõu ích gì khoâng?
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1) Atlantic city, 12-09-2002 5: 10 AM
Hoûi: Laäp tröôøng khoâng vöõng coù haïi gì khoâng?

2) Atlantic city, 13-09-2002 8: 40 AM
Hoûi: Thaân ngöôøi thöôøng bò beänh taïi sao?

Ñaùp: Thöa laäp tröôøng khoâng vöõng raát coù haïi cho Ñaùp: Thöa thaân ngöôøi thöôøng bò beänh taïi vì thieáu
taâm laãn thaân
saùng suoát aên uoáng khoâng ñieàu hoøa
Keä:
Keä:
Nghe ñaâu theo ñoù taâm khoâng vöõng
Khoâng ñieàu hoøa bò beänh nan y
Hoàn vía boû queân taïo khoå neàn
Khoù khoå nan y töï gieát mình
Höôùng ngoaïi baáp beânh chaúng vöõng beàn
Thaân hình thay ñoåi khoù haønh trình
Ñieån thanh khoâng coù khoå khoâng neân
Cöùu giuùp khoâng kòp chòu khoå thoâi
3) Atlantic city, 14-09-2002 5: 00 AM
Hoûi: Nhöõng ngöôøi tu thieàn phaûn ñaïo thì seõ ra sao?

4) Atlantic city, 15-09-2002 8: 45 AM
Hoûi: Möu haïi laãn nhau coù höõu ích gì khoâng?

Ñaùp: Thöa nhöõng ngöôøi tu thieàn phaûn ñaïo thì seõ bò Ñaùp:
naïn nhö laø beänh nan y khoâng coù loái thoaùt
Keä:
Phaûn ñaïo khoâng tu taïo khoå theâm
Taïo theâm khoå caûnh trong taâm thöùc
Khoù minh khoù tieán khoâng minh ñaïo
Töï haïi taâm thaân töï taïo phieàn
5) Atlantic city, 16-09-2002 8: 55 AM
Hoûi: Thôøi cuoäc baát oån do ñaâu hình thaønh?

Thöa möu haïi laãn nhau ñeàu khoâng coù lôïi
Keä:
Möu haïi laãn nhau ñeàu khoâng coù lôïi
Phaân taâm ñoäng loaïn trí tôi bôøi
Gieát nhau khoâng ích khoâng chung hôïp
Daãn giaûi voâ minh töï phaù mình

6) Atlantic city, 17-09-2002 9: 15 AM
Hoûi: Söï cuoàng tín do ñaâu hình thaønh?

Ñaùp: Thöa thôøi cuoäc baát oån do loøng tham cuûa loaøi Ñaùp: Thöa söï cuoàng tín do nghieäp löïc töø tieàn kieáp
ngöôøi ñaõ hình thaønh
hình thaønh
Keä:
Keä:
Loøng tham loaïn ñoäng ñaõ hình thaønh
Nghieäp töø tieàn kieáp ñaõ hình thaønh
Gieát choùc ñau thöông töï hoùa sanh
Phaûi tu phaûi chòu höôùng taâm thanh
Khoù khoå chôn taâm khoâng ñöôïc tieán
Ñieàu laønh seõ ñeán qui ñöôøng ñaïo
Thaønh taâm giaûi boû söï meâ laàm
Döùt khoaùt thöïc haønh moân chaùnh phaùp
7) Atlantic city, 18-09-2002 7: 15 AM
Hoûi: Lieân tuïc thöïc haønh chôn phaùp coù höõu ích gì khoâng?
Ñaùp: Thöa lieân tuïc thöïc haønh chôn phaùp raát höõu ích cho taâm laãn thaân
Keä:
Chuyeân tu thöùc giaùc töï thoâng laàn
Ñöôøng ñaïo nhö ñôøi roõ töï phaân
Phaù chaáp giaûi meâ tuøy nghieäp löïc
Caûm thoâng chôn phaùp töï phaân laàn
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Tình
Tình Trời cao đẹp dễ thương,
Tình người eo hẹp, khó lường khó đo!
Chơn tu tự thức tự dò,
Còn đường thanh tịnh là đò rước tâm.
Sống vui chớ vội sai lầm,
Không xem tự tánh, lại thầm trách ai ?
Cảnh đời điêu luyện giũa mài,
Giúp Hồn tiến hóa lập đài thanh cao.
Chớ nên tạo cảnh mê mù,
Thương yêu tha thứ, dễ tu dễ hòa.
Từ gần cho đến phương xa,
Nằm trong vũ trụ chan hòa tình thương.
Thực hành tương chiếu tạo gương,
Độ đời thức giác, lập đường phát tâm.
Tâm Không qui hội chẳng lầm,
Qui nguyên thanh tịnh tự tầm đường đi.
Xác hồn chuyển thức tự ghi,
Đường đi rõ rệt, trường thi rõ ràng.
Tự mình phê luận bạc bàn,
Trong không mà có đàng hoàng hơn xưa.
Trở về thanh tịnh mới vừa,
Từ bi giác ngộ tránh mưa ở đời.
Tham sân tự nó xa rời,
Sống trong lẽ sống đời đời an vui.
Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
PHẢN BỔN HƯỜN NGUYÊN :
Là phải trở về với mình, trở về với sự sẳn có đời đời của chính ta, mới kêu là phản bổn hườn nguyên. Cái
người tu tại thế, tại sao chữi họ, họ không giận? Bởi vì họ đã phản bổn hườn nguyên, họ đã tránh khỏi mình
lâu rồi, mà mình đi tới mình đá đấm họ, đâu có ăn chung gì, đánh đâu có tới! Xẻ thịt họ mà đâu có bắt được
cái hồn của họ?
Cho nên Jesus Christ đã cho chúng ta thấy đóng đinh giết Ngài, mà Ngài vẫn không chết đó! Ngài đã phản
bổn hườn nguyên rồi. Ngài đâu có cần cái thể xác bạn bợ nữa. Cho nên Ngài đâu có đau khổ. Cho nên người
đời thấy cảm động : Trời ơi, ông này bị đóng đinh mà tại sao ổng cũng chịu thôi! Ổng học thực hiện cái từ
bi mà ảnh hưởng tới mấy ngàn năm, tới bây giờ. Mọi người tưởng tới Ngài, mọi người sẽ thấy sự cảm động.
Cho nên chúng ta thấy những người tu rất khổ, rất khổ hạnh, đời cũng như đạo, khổ nạn nhiều lắm. Bị tù tội
để thử thách, bị đủ chuyện để thử thách, mới kêu bằng học hỏi.
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Học kinh Vô Tự mà không cho thực hành làm sao học được? Không bị người ta dày xéo, làm sao các bạn
thấy sự tinh tấn là chánh? Cho nên bài học của chúng ta đâu có phải là bài học chữ. Học kinh Vô Tự mà
phải thực hành! Trong cái dốt mà khôn là ở chỗ đó các bạn. Các bạn tu rồi các bạn khôn dữ lắm, khôn hơn
nhiều người biết chữ nữa. Nhiều người biết chữ họ chưa biết họ bởi vì họ sống với sự vá víu của chữ nghĩa,
của sách vở mà thôi, còn cái thực chất của họ, họ không bao giờ hiểu được.
PHẬT TỬ :
Người ta nói rằng tôi tu theo ông Phật, tôi là con của ông Phật. Người ta đặt ra Phật tử là vậy đó, tôi tu theo
ông Phật là tu theo cái đường lối sáng suốt đó, tôi là con ông Phật là nói về thế gian thôi. Còn Bên Trên
không có cái đó. Bên Trên là tu tới đắc đạo, không không gian, không thời gian thì ai cũng như nấy, Phật
nào cũng như Phật nấy. Phật là quân bình, bình đẳng, phát triển tự do trong thanh giới.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Vũ Thiên Mạng Ðà La Hoa Kỳ Ðộ Chúng Sanh
Chữ VŨ THIÊN MẠNG là: Khí điển quang hóa bông sen tại thiên đàng sắc màu rực rỡ. Di Ðà ơi! Khi con
lên thiên đàng thì con thấy hoa sen sáng chói. Cốt chỉ của nó là hào uang chiếu ra muôn trượng, Phật phóng
xuống thế gian để hộ độ cho những người tu hành, giúp cho Mâu Ni Châu, linh hồn được minh mẫn sáng
chói.
Di Ðà ơi! Ngày nay con có hào quang là điển Phật Tổ cùng ta ban hành, khi con công phu luyện đạo Pháp
lý Vô Vi Khoa học Huyền bí của Phật ban hành cho những người luyện đạo. Ðiển trong bản thể của người
tiếp xúc hợp với điển thiên đàng hộ độ giúp cho người có thiện tâm chánh đáng. Sự công bình Phật không
bỏ ai một tí nào. Có câu: “Hữu công tắc thưởng, hữu tội tắc trừng”.
Công thì giúp cho, Tội thì phạt. Cái tông chỉ của ÐÀ LA HOA là nền tảng căn bản điển quang hóa ngũ sắc
hoa. Ðể chiếu giám cho những người có công tưởng Phật nhờ Khoa học Huyền bí hóa hào quang muôn
dặm.
Thường Dĩ Thanh Ðán, Các Dĩ Y Các Thành Chúng Diệu
Hoa Cúng Dường Tha Phương Thập Vạn Ức Phật
Chữ CÚNG DƯỜNG THA PHƯƠNG là: Tâm chí quyết lòng theo Phật, thì điển quang thấu đến thiên đàng.
Chư Phật từ trung chí thượng cùng không không đều thấu đáo.
Chữ THẬP VẠN ỨC PHẬT là: Lúc ấy chư Phật hội cộng đồng nơi Hà Ðào Thành của chúng sanh luyện
đạo.
Xá Lợi ơi! Con có biết chăng? Lòng của con cố ý tưởng đến ta, ta nào có bỏ. Lúc ấy các điển chư Phật
nhóm tại bộ đầu, gọi là Hội Cộng Ðồng.
Tư Dĩ Thực Thời Hườn Ðáo Bổn Quốc Phạn Thực Kinh Hành
Chữ TƯ DĨ THỰC THỜI là: Trong thì giờ lúc ấy.
Chữ HƯỜN ÐÁO BỔN QUỐC là: Lúc ấy điển của chư Phật gom đến Hà Ðào Thành của Trưởng Lão Xá
Lợi mau chóng theo luồng điển của Xá Lợi đang công phu luyện đạo không trễ phút khắc nào. Lúc ấy luồng
điển bay nhập vào hai dây thần kinh của Trưởng Lão Xá Lợi để viện trợ dưỡng khí bồi bổ cho bản thể Xá
Lợi được sức khoẻ trường sanh. Một phần nữa dưỡng khí ấy để giúp cho linh hồn Xá Lợi được sáng
suốt vui vẻ.
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Ông Tám giảng
Chúng ta đã tu chúng ta thấy rồi. Khi mà chúng ta nhập định nhắm con mắt không biết đi đâu. Ðó là điển
của đức Phật đã đến với chúng ta rồi, ban vô trong hai luồng điển đó. Sau một thời công phu thấy chúng ta
không còn ở đây nữa. Rồi mở mắt thấy nhẹ nhàng sung sướng vô cùng. Ðó là nhận được luồng điển của đức
Phật đã ban cho chúng ta.
Lúc ấy Phật gọi Xá Lợi ơi! Ngươi có biết chăng? Ngươi cùng ta là cốt giác điển quang trên Trời xuống đây,
hóa sanh muôn vật. Khi ngươi bị tội đày xuống thế gian nhập vào bản thể. Cái tông chỉ hồn của Xá Lợi ngày
nay ta cho làm chức phẩm là: Trưởng Lão Xá Lợi. Vì ngươi là tông chỉ của Phật trên thiên đàng. Nay ngươi
được thức tánh tưởng Phật tu hành cùng những người khác giống như con là tông chỉ chung. Nếu các người
ấy tưởng đến Phật. Phật cũng viện trợ giúp đỡ luôn, để linh hồn về xứ Phật gọi là chốn cũ quê xưa. Ðiển
quang đó là tông chỉ cốt giác đó con.
Thông Báo của Ban Tổ Chức Ðại Hội Vô Vi Quốc Tế 2012
Nếu quý bạn có sinh hoạt ở Thiền đường, xin nhắc nhở bạn đạo cho biết giờ giấc chuyến bay của mình
sớm, (email cho Ban Ghi Danh), để Ban Chuyển Vận có thời giờ sắp xếp
Xin cám ơn
Ban Tổ Chức

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 4 2012 chúng tôi đã nhận cho đến 30/6/2012 từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú
khổ ban vui như sau:
Người gửi

Vo danh (MD)
Huu Van Tran (NJ)
Don Huynh (TX)
Michael Sutherland (FL)
Tracy Do (TX)
Hong Vo (CO)
Luc Q. Tran (NY)
Do Thi Van (CA)
Michael Sutherland (FL)
Nancy Huynh (NM)
Ngo Dang (CA)
Le Thi Thoai (CA)
Nguyen Phong Lưu & Phung (CA)
Nguyễn Ngọc Loan, Nguyễn Minh Huân, Nguyễn Minh Trí (CA)
Kim Nguyen (CA)
Steve Banh (CA)
Vo Danh (TX)
Lam Van Bon (Mtl)
Amy Nguyen (MI)
Huynh Trung Ngon (GA)
Loan Nguyen (MI)

US$

CAD $

1000.00
150.00
200.00
200.00
888.88
200.00
350.00
100.00
100.00
500.00
1200.00
100.00
500.00
500.00
250.00
100.00
4000.00
100.00
3000.00
200.00
100.00
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Thuy Bui (Kansas)
Vo danh (Mtl)
Ngoc (Ottawa)
Michael Sutherland (FL)
Nguyen Xuan Mai (CA)
Vo Thanh Ngoc (CA)
Nhon Thu (CA)
Jeannie's Salon (CA)
Hair of the year (CA)
Bich Ngoc (CA)
Phan Ba Tam (CA)

100.00
200.00
300.00
100.00
990.00
20.00
80.00
300.00
300.00
100.00
130.00

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui :

-

Bố thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà
Trợ giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp
Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
Giùp các em khuyết tật, mồ côi
người già neo đơn
Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo BệnhViện Ung Bướu TP HCM
Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh …

Nếu có sơ sót xin liên lạc với chúng tôi ở dưới
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ
1998
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng
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THƠ BẠN ÐẠO
NGŨ UẨN GIAI KHÔNG
(Theo lời giảng của Đức Thầy)
Khai thông ngũ tạng bộ đầu mở
Thanh nhẹ trung tim hiểu bí cơ
Soi hồn thông điển bộ đầu xuất
Ngũ tạng kéo lên thanh nhẹ rõ
Nhẹ bộ đầu hầu như giải thoát
Miệng mũi mắt tai.. hiểu thấy đó
Đó là sáng suốt ngũ uẩn giai không
Trung ương , thượng hạ đều đồng bộ
Ngồi đó có rờ mới thấy đầu
Sáng suốt thấy nghe hiểu tự độ
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
12.06.12)
-----

THIÊN ĐỊA NHÂN
Hóa công dựng tình sinh tồn hư giả
Muôn loài vạn vật địa chất sinh ra
Quả đất xoay tròn theo vòng thiên ý
Thiên pháp đạo mầu hòa lối tự nhiên
Điển giới vô biên nhiên tình luân chuyển
Thúc đẩy sinh tình tiên ý hạo nhiên
Âm dương giao hòa cân bằng nhiên đạo
Pháp đạo an bình cảm thức hồn nhiên.
Qua kiếp làm người duyên tình học hỏi
Bài vở trần đời nắng ngợi mưa trôi
Dũng chí khai hành căn cơ phật đạo
Hòa uyển nhiên tình cảm thích tuệ sinh
Trí minh khai sáng bi từ hạnh độ.
Quân bình tịnh ngộ đạo pháp vô vi
Phát triển văn minh khoa học huyền bí
Luân truyền trần thế nguồn điển đại bi
Định luật hóa công hoàn toàn sứ mệnh
Tâm thành ý nguyện khai mở đạo tâm
Đời đạo song tu Di Đà thanh triển
Điển tình đại giác về cõi vô sanh.
Nam mô A di Đà phật. Vạn vật thái bình.
Cà Mau, 26-06-2012
Văn Phong
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