Số: 894 Ngày: 26 tháng 08 năm 2012

Tiến Hóa
Tiến hóa thâm sâu tự bạc bàn
Khai thông trí tuệ sống vẫn an
Giải mê phá chấp khỏi bàng hoàng
Học hỏi phân minh giữ pháp tràng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 7/11/2001 đến 13/11/2002
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) Tình thöông thaønh töïu do ñaâu ?
2) Taâm hieän ôû nôi naøo?
3) Haøo quang laø gì?
4) Töï mình minh laø minh laøm sao?
5) Trí taâm thanh tònh laø sao?
6) Trí taâm phaân minh baèng ñöôøng naøo?
7) Qui hoäi laøm sao môùi ñuùng?
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1) Houston 07-11-2002 5 : 43 AM
Hoûi : Tình thöông thaønh töïu do ñaâu ?

2) Houston, 08-11-2002 6: 57 AM
Hoûi: Taâm hieän ôû nôi naøo?

Ñaùp: Thöa tình thöông thaønh töïu do taâm
Keä:
Thöïc haønh khai trieån do taâm tieán
Giaûi toûa phieàn öu chaúng caûm phieàn
Thöùc giaùc chính mình qui moät moái
Thaønh taâm tu luyeän töï giao duyeân

Ñaùp: Thöa taâm hieän nôi trung taâm boä ñaàu
Keä:
Taâm thaønh töïu saùng haøo quang
Chuyeån hoùa taâm tö raát roõ raøng
Uyeån chuyeån qui nguyeân ñöôøng giaùp tuyeán
Haønh thoâng ñôøi ñaïo töï qui hieàn

3) Houston, 09-11-2002 6: 25 AM
Hoûi: Haøo quang laø gì?

4) Houston, 10-11-2002 6: 34 AM
Hoûi: Töï mình minh laø minh laøm sao?

Ñaùp: Thöa haøo quang laø aùnh saùng töø bi
Keä:
Qui nguyeân gieàng moái taïo quaân bình
Theá thaùi nhôn tình khoù giaûi minh
Ñôøi ñaïo khoù minh töï chuyeån trình
Giaûi meâ phaù chaáp töï mình minh

Ñaùp: Thöa töï mình minh laø oùc saùng roõ reät
Keä:
Duyeân tình theá thaùi töï khai minh
Hoïc hoûi khoâng ngöøng qui moät moái
Chuyeån hoùa taâm thaân minh ñaéc phaùp
Beàn laâu hoïc hoûi tieán haønh trình

5) Houston, 11-11-2002 8: 27 AM
Hoûi: Trí taâm thanh tònh laø sao?

6) Houston, 12-11-2002 3: 30 AM
Hoûi: Trí taâm phaân minh baèng ñöôøng naøo?

Ñaùp: Thöa trí taâm thanh tònh laø bieát nhieàu ñieàu Ñaùp:
trong moät luùc
Keä:
Trí saùng taâm minh chuyeån nheï nhaøng
Quí troïng Trôøi cao trí saùng choang
Nhìn Trôøi roõ reät chaúng baøng hoaøng
Nhòn nhuïc thaønh taâm töï chuyeån ban

Thöa trí taâm phaân minh baèng nhòn nhuïc
Keä:
Thöïc hieän chôn haønh qui moät moái
Trì taâm tu luyeän tieán töø hoài
Giaûi meâ phaù chaáp chuyeån sang toài
Qui hoäi tình ngöôøi töï tieán thoâi

7) Dallas, 13-11-2002 1: 30 AM
Hoûi: Qui hoäi laøm sao môùi ñuùng?
Ñaùp: Thöa qui hoäi söï thanh nheï thì môùi ñuùng
Keä:
Qui hoäi chieàu höôùng tieán trung taâm
Haønh trong roõ reät tieán aâm thaàm
Qui nguyeân gieàng moái ñieån thaâm saâu
Ñôøi ñaïo song haønh tieán nhieäm maàu
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Vạn Vật Thái Bình
(Khai mạc Đại Hội kỳ II tại Montreal, 1983)
Ðại hội vui tươi đón bạn hiền
Năm châu bốn bể thức tâm giao
Tình thương sống động từ tâm tiến
Biến cải đời nay hiếu với hiền.
Hiếu hiền chơn lý tự xuyên,
Bàn vui học hỏi tạo duyên thế tình.
Vượt đời qua đạo tự minh,
Tình thương sống động tự mình cảm vui.
Càn khôn vũ trụ rèn trui,
Tâm linh tiến hóa bùi ngùi tiêu tan.
Mỗi năm, mỗi hội, mỗi bàn,
Chơn tâm thanh tịnh cảm an đời đời.
Thương yêu tha thứ nơi nơi,
Giúp người đau khổ mở lời nhủ khuyên.
Tự mình thức giác chẳng phiền,
Bền tâm vững chí nối liền căn cơ.
Triển khai từ phút từ giờ,
Vui hòa làm một thiên cơ hợp bàn.
Chẳng còn ngăn cách lầm than,
Qui y Chơn Pháp rõ ràng hơn xưa.
Thiên Ðàng rưới Pháp như mưa,
Tâm người đón nhận mới vừa lòng Cha.
Chung vui học Nhẫn, học Hòa,
Tình người vạn vật cũng là tiến thôi.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Montreal, Canada, 1983
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
THẢ LỎNG BỘ ĐẦU :
Chúng ta tu có điển rút thì chúng ta thả, chứ giữ nó mà làm gì. Trong mê có tỉnh, cứ việc thả lỏng nó. Khi
các bạn biết rằng có cõi trên và các bạn tự cõi trên xuống, thì các bạn cứ thả lỏng để đi về.
Càng thuyết càng minh, càng thuyết càng sáng suốt. Cứ thả lỏng chứ đừng có hãm trì trong cái con tim đời
và lý đời thành ra các bạn cắt nghĩa cái gì cũng không được. Cứ thả lỏng nó, nói thao thao bất tuyệt rồi mình
là người học, chứ không phải là người đó học, mình không có làm thầy ai hết, mình chỉ nói để học, mình là
người học trước.
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THANH QUANG ĐIỂN LÀNH :
Cái sự sáng suốt vô cùng thanh nhẹ của Thượng Đế chuyển hóa cho tâm linh con người, mà nếu người đó
không có sự sáng suốt hổ trợ cho nó, thì nó không bao giờ nói được. Bây giờ mà bạn kêu một người mà
không có tu, kêu nó đặt điều mà nói, mà diễn giải, viết ra những cái câu và những cái chữ như thế này là nó
viết không nổi. Biết đâu mà viết. Đã THANH, SÁNG SUỐT mà kêu bằng TRÀN NGẬP TÌNH THƯƠNG,
đó là THANH QUANG ĐIỂN LÀNH.
THẦN GIAO CÁCH CẢM :
Cái thần giao là trong lúc thiền mà hai bên được biết với nhau, nhưng mà cái thần giao chỉ có một. Nhiều
người thiền với nhau gặp nhau có gì nói đâu. Anh lo anh tu, tôi lo tôi tu, có gì mà nói đâu.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Thí Như Bá Thiên Chủng Nhạc Ðồng Thời Cu Tác, Văn Thị Âm Giả, Tự Nhiên Giai Sanh Niệm Phật,
Niệm Pháp, Niệm Tăng Chi Tâm
Chữ: THÍ NHƯ BÁ THIÊN CHƯỞNG NHẠC ÐỒNG THỜI CU TÁC nghĩa là: Ví dụ các cái chưởng nhạc
nó kêu rần rần tí tí phần trên là Hà Ðào Thành, còn dưới lục phủ thế nào?...
Chữ VĂN THỊ ÂM GIẢ nghĩa là: Dưới lục phủ cũng kêu giống như vậy. Thanh với trược đồng thời làm
việc pha lẫn.
Xá Lợi ơi! Con tu đến ngày nay mà chưa hiểu! Khi con làm Pháp Luân Thường huyển, đồng thời làm việc
theo Khoa học của ta, thì điển quang huyền diệu phân tách đâu có phân tách trong ba phẩm chất tông chỉ
của nó.
NAM MÔ : Là lửa Ðiển Tinh.
A DI :

Là lửa Ðiển Khí.

ÐÀ PHẬT: Là lửa Ðiển Thần.
PHẬT :

Là tông chỉ huyền bí của nó.

Chữ TỰ NHIÊN GIAI SANH, NIỆM PHẬT, NIỆM PHÁP, NIỆM TĂNG CHI TÂM nghĩa là: Chúng nó
đều tưởng đến ta thì Khoa học Huyền bí sở nào làm việc theo sở nấy, khi gom lại từ Lục Phủ. Ðó là Lục
Trần, bản thể của con, thuộc về lửa Tam Muội. Rồi lên trung thiên tại Hiệp Tích, là lửa điển hội ngay giữa
đùm ruộøt, xương sống. Hơn nữa là trên thượng thanh Hà Ðào Thành do nơi ngũ tạng thuộc về lửa điển ngũ
hành. Cốt giác của nó gom về nơi tập trung Hà Ðào Thành.
Trước mặt con thì đã lừa lọc ba phẩm lửa điển thanh đó, hóa ra Hà Sa Mâu Ni Châu hào quang. Ðó là tông
chỉ của Phật.
Xá Lợi ơi! Con biết chưa? Ðó là cốt giác con công phu chừng nào thanh nhã thì điển ấy hườn tụ nhẹ nhàng.
Chúng nó đồng thời kết tụ nhẹ nhàng bay lên thiên không, về xứ Phật là Phật.
Xá Lợi Phất! Kỳ Phật Quốc Ðộ Thành Tựu Như Thị Công Ðức Trang Nghiêm
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Nghĩa là: Ngày nay cục Mâu Ni Châu của Di Ðà hóa thành Xá Lợi. Vì trong lúc công phu luyện đạo, nhờ có
điển cái của đức Hắc Bì Phật giúp cho hồn vía của con. Nhờ sự công phu sốt sắng của con, nhưng con nên
làm kỹ lưỡng êm ái dịu dàng tỉnh trí, an thần dè dặt nghiên cứu để cho con hiểu.
Xá Lợi Phất! Ư Nhữ Ý Vâng Hà Bỉ Phật Hà Cố Hiệu A Di Ðà
Nghĩa là Xá Lợi ơi! Khoa học Huyền bí của ta đã tượng trưng cho ngươi 6 chữ là : NAM MÔ là gom điển
hạ hỏa tặc lục phủ, là tông chỉ nền tảng khí trược hóa thanh, để làm nền tảng một cơ sở đất trên thiên đàng.
Chữ A DI là cốt giác của nó thuộc về ngũ hành, cây cối, hoa quả, vạn vật cùng nhà cửa cơ sở của con ở, cốt
giác của nó là ngũ hành, ngũ tạng.
Chữ ÐÀ PHẬT là trên Hà Ðào Thành có Ngũ uẩn: mũi, tai, mắt, miệng hợp lại trung ương là tập trung. Ðó
là tông chỉ Khoa học Di Ðà của ta, để tượng trưng cho con hiểu mà hoằng hóa chúng sanh, dạy chúng nó ba
môn Khoa học thuộc về Tinh, Khí, Thần đều gom nhau chung lại gọi là Soi Hồn, Pháp Luân Thường
Chuyển và Ðịnh Thần.
Xá Lợi ơi! Con cứ công phu luyện đạo như thế, thì con thành Phật khỏi lo chi. Ta đã ban cho con, con phải
cố gắng công phu thì mới được theo Thầy. Con đừng lấy chữ tượng trưng Khoa học Huyền bí của ta, nói
nói, niệm niệm mà không chịu công phu luyện đạo, thì làm sao trở nên một vị Phật được. Cũng có nghĩa là
nói mà không làm, hay là con sanh nạnh đến ta, đã đưa Khoa học Huyền bí của ta cho con làm việc, rồi con
trở lại biểu Thầy phải làm sao nữa? Ðể cho con tự muốn chức Phật mà thôi.
Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Khi con hoằng hóa chúng sanh, con đưa 6 chữ Di Ðà tượng trưng Huyền bí của ta,
giáo đạo cho chúng sanh phải làm việc, làm chớ không nói, mới thành Phật được. Không nói mà phải làm,
đó là sự siêng năng của chúng sanh, gọi là cốt giác tông chỉ công phu luyện đạo.
Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012
“Chung Vui Hạnh Ngộ”
Từ ngày 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012
Thân gởi quý bạn,
Thấm thoát chỉ còn 3 tuần lễ là chúng ta có dịp “Chung Vui Hạnh Ngộ” và cùng chung hưởng Tết
Vô-Vi kỳ 31 tại Orange County, California. Để giúp quý bạn có một chuyến đi thoải mái, xin quý bạn lưu ý
các điểm sau đây:
1) Cẩm Nang Đại Hội 2012 và Nhận Phòng Khách Sạn:
Giờ nhận phòng khách sạn là sau 4 giờ chiều. Giờ trả phòng (check-out) là trước 12 giờ trưa.
Trong mỗi cẩm nang, chúng tôi có ghi tên, số ID của quý bạn, và số Confirmation Khách Sạn. Khi
nhận phòng, quý bạn nhớ trình số Confirmation và số ID để Khách Sạn không lầm với tên người
khác, vì tên họ Việt Nam nhiều bạn trùng giống nhau.
Tỉ dụ: Nguyen Hoa ID US330 Hotel Confirmation # 86391233
Trường hợp quý bạn đến ở trước hoặc sau đại hội, quý bạn có thể nhận 2 số confirmation của Khách
Sạn vì quý bạn phải đổi phòng 1 lần.
Tỉ dụ: Nguyen Son ID US250 Hotel Confirmation #86972133 (from Sep 16-Sep 19)
Hotel Confirmation #86372134 (from Sep 19-Sep 23)
(Ngày 19.09.2012, bạn này phải check-out và check-in vào phòng khác. Xin quý bạn lưu ý và nhớ
dọn ra và nhận phòng khác, vì các phòng đều đủ số người, và để tất cả các bạn được ở với các bạn
cùng phòng mà mình đã chọn).
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Cẩm nang đã gởi đi từ ngày 15 tháng 8 2012. Nếu bạn nào chưa nhận được, sau ngày 1 tháng 9, quý
bạn có thể liên lạc điện thư: ghidanhdh2011@gmail.com hoặc Ban Ghi Danh ở địa phương mình để
chúng tôi gởi cho quý bạn số ID và số confirmation của Khách Sạn. Bạn đạo ở Việt Nam sẽ nhận
cẩm nang khi đến Mỹ.
2) Liên lạc Ban Chuyển Vận:
Ban Chuyển Vận cho Đại Hội sẽ đưa đón quý bạn từ các phi trường LAX, LGB hoặc SNA về Khách
Sạn Anaheim Marriott Suites vào các ngày 17, 18, 19 tháng 9 năm 2012 và đưa các bạn từ khách
sạn ra phi trường vào các ngày 23, 24 tháng 9 năm 2012.
Xin liên lạc Anh Phan Cao Thăng email: aphancao@videotron.ca, điện thoại 714.478.5674 (kể từ
ngày 13.09.2012)
Ngoài thời gian trên, quý bạn đạo địa phương Nam California sẽ phụ trách phần đưa đón các bạn đạo
đến sớm trước ngày 17.09.2012 hoặc ra về sau ngày 24.09.2012. Xin liên lạc anh Minh Đoàn
email: mkdoan@hotmail.com , điện thoại 714.272.0374.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn.
Xin hẹn tái ngộ quý bạn vào tháng 9 này,
Kính bút,
Ban Tổ Chức ĐHVVQT
Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 6 2012 chúng tôi đã nhận cho đến 26/8/2012 từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú
khổ ban vui như sau:
Người gửi

Le Thi Kim Anh (Mtl)
Hoa Nguyen (TX)
Doan Ngoc Toan (CA)
Jacqueline Legeay (AU)
Luc Tran (NY)
Dang Triem (TX)
Luu Quynh & Quyen (TX)
Nguyen On (TX)
Trinh My Huong (TX)
Luong Lan (TX)
Do Trung Hieu (TX)
Nguyen Tho (TX)
Do Thuan Chanh (TX)
Hong Vo (CO)
Nguyen Hoc (CA)
Nguyen Tomy (CA)
Nguyen Jimmy (CA)
Dang Cindy (CA)
Nguyen Hanh (CA)
Nguyen Nam (CA)
Nguyen Vincent
Jeannie's Salon (CA)
Dang Kristen (CA)
Dang Kathy )CA)
Lai T Nguyen (VA)
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Ho Thanh Hoang (Mtl)

US$

CAD $

100.00
600.00
1000.00
8000.00
300.00
200.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
200.00
24.00
19.00
500.00
100
100
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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
Giúp 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

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin bạn đạo hướng tâm cho ông Nguyễn Văn Triệu, là anh của đạo hữu Nguyễn Trí Vượng (T/V Nhẫn
Hoà) mất ngày 21/8/2012 lúc 2 :00 AM tại San Jose, thọ 100 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quý đạo hữu
2) Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Thân phụ của bạn đạo Lê Võ Tuấn Minh là cụ Lê Khánh sinh
năm 1955 đã từ trần ngày 19.8.2012 vào hồi 2h32 phút sáng tức ngày 3 tháng 7 Âm Lịch tại Hà Nội, hưởng
dương 58 tuổi. Sớm được siêu thăng tịnh độ.
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THƠ BẠN ÐẠO
Lẽ Cơ-Mầu
Điễn-Tâm nhầm lẫn với Chân-Tâm :
Hiểu trật luận sai nên đã lầm…
- Băng giảng nghe quen cần lãnh-hội,
Chủ-quan quyết đoán tựa phương-châm !
Khí-Điễn Luân-Xa nơi đỉnh đầu
Điễn-Tâm thường trụ Đạo thâm-sâu ;
Lâu năm luyện đặng Luồng Thiên-Xích…
Không phải Chân-Tâm ở đỉnh đầu.
Chân-Tâm không ngự trên da đầu ;
Chẳng phải là Hồn Vong-Quỷ đâu !
- Vô-tướng, vô-hình, vô-sắc-giới,
Chân-Tâm trụ-hóa Lẽ Cơ-Mầu.
Toulouse, ngày 18-08-2012.
Trịnh Quang Thắng.
----TRƯỜNG THI
Tình đời tại thế ngẫm mà suy
Thời cảnh đường đi ta muốn gì?
Gian khổ nghèo nàn hay phú quý
Biển tình xã hội bãi trường thi!
Trường thi một thoáng như màn kịch
Diễn xuất đời người tự phát huy
Sự nghiệp tiền tài mong lại muốn
Vị danh vọng tưởng cũng do mi!

GIÁC CHƠN
Tâm tịnh chưa thông hay giận hờn
Sáng thâu chiều phóng ruột lòng trơn
Giận hờn ghen ghét sanh tâm độc
Thâu phóng điển quang tự giác chơn.
TPHCM,ngày 22-8-2012
Minh W
---LỤC CĂN
Đi đó đi đây phải đổ xăng
Hít vào thanh điển đạo gia tăng
Do mình sàng sảy lọc thanh nhẹ
Tích đức tu thân dạy lục căn.
TPHCM,ngày 22-8-2012
Minh W
--LUYỆN TRI
Nhân bất học tâm thời bất tri
Viễn ly vọng tưởng do hành vi
Lìa xa ô trược lòng thanh thoát
Pháp lý Thầy trao ráng luyện tri.
TPHCM, ngày 22-8-2012
Minh W

Phong trần từng trải nghĩ mà suy
Mộng ước bao mươi mới đặng thì
Thời khắc trôi qua sầu tất đạt
Thuyết ngời chân lý khắc tâm ghi
Định thần nội tức Vô Vi pháp
Duyên thức ai ta tự giải bày
Vui vẻ hồn nhiên an tự tại
Điển tình đua nở thoát trần ai!
Cà Mau 20/08/2012
Văn Phong
----
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