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Giải Quyết
Giải quyết chính mình thông đạt pháp
Thực hành chánh pháp qui chung hợp
Trùng tu tự cứu bản thân mình
Minh tâm kiến tánh tâm tự đạt
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám 1/1/2004 đến7/1/2004
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) Muốn đạt tới đại thanh tịnh thì phải làm sao?
2) Buông bỏ tất cả thì xã hội sẽ tê liệt thì phải làm sao?
3) Ðại nguyện là gì?
4) Muốn dứt khoát thực hành thì phải làm sao?
5) Hướng thanh bằng cách nào?
6) Tại sao phải sân?
7) Lòng tham của con người có phát triển không?
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1) Atlantic city, 01/1/04
Hỏi: Muốn đạt tới đại thanh tịnh thì phải làm sao?

2) Atlantic city 02/1/04
Hỏi: Buông bỏ tất cả thì xã hội sẽ tê liệt thì phải
làm sao?

Ðáp: Thưa muốn đạt tới đại thanh tịnh thì phải
buông bỏ tất cả thì mới đạt được.
Kệ :
Hoàn toàn buông bỏ sẽ thành công
Giải quyết tương thân đạt một lòng
Quí tưởng Trời cao tự tiến tòng
Qui nguyên thanh tịnh đạt thong dong

Ðáp: Thưa dứt khoát sẽ thành.
Kệ:
Thành tâm tu sửa sẽ tiến lên
Dứt khoát tu tâm đạt đạo nền
Quí tưởng Trời cao không giới hạn
Trì tâm tu luyện tự khai màn

3) Atlantic city, 03/1/04
Hỏi: Ðại nguyện là gì?

4) Atlantic city, 04/1/04
Hỏi: Muốn dứt khoát thực hành thì phải làm sao?

Ðáp: Thưa đại nguyện là muốn xây dựng cho chung
Kệ:
Ðại nguyện vô cùng tâm phát triển
Khai thông trí tuệ tự minh hiền
Tâm hành chơn pháp tự gieo duyên
Dứt khoát cùng tu tự tháo yên

Ðáp: Thưa muốn dứt khoát thì phải chịu kiểm soát
cẩn thận.
Kệ:
Kiểm soát đồng đều trong qui luật
Thành tâm xây dựng hướng tâm lành
Qui nguyên thiền giác tự nhiên thành
Chuyển hoá không ngừng tự hướng thanh

5) Atlantic city, 05/1/04
Hỏi: Hướng thanh bằng cách nào?

6) Atlantic city, 06/1/04
Hỏi: Tại sao phải sân?

Ðáp: Thưa hướng thanh bằng trung tim bộ đầu
Kệ:
Hướng thanh tự đạt giải tâm sầu
Thức giác chính mình rõ ý sâu
Chuyển hoá không ngừng rõ nhiệm mầu
Qui nguyên thiền giác chuyển khai màu

Ðáp: Thưa tại vì uất khí dồn dập
Kệ:
Uất khí tràn đầy ý chẳng thông
Tâm không dứt khoát trí lòng vòng
Hợp thành động loạn không khai triển
Quí tưởng Trời cao khai triển liền

7) Atlantic city, 07/1/04
Hỏi: Lòng tham của con người có phát triển không?
Ðáp: Thưa lòng tham của con người tạo thói quen
Kệ:
Tập quán gây nên c àng dấy động
Tham dâm động loạn tự tham tòng
Mê tiền địa vị tự ngoài trong
Không tiến không minh khó triển vòng

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

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Bạn ơi!
Quí thương nhớ bạn khắp nơi
Nhớ Trời xây dựng nhớ Đời dạy ta
Học thêm chữ Nhẫn chữ Hòa
Học qua Đời Đạo, học xa học buồn
Học sao trở lại về nguồn
Học buông trần trược, học xây đắp tình
Học cho sớm đạt chữ Minh
Học thương học nhớ qui hình Trời ban
Học cho thông suốt Tâm an
Học mang Thượng Trí học bàn Thượng Căn
Học phần giải đáp khó khăn
Học ăn học ở học Nhân Đạo hòa
Rõ mình rõ thấu cái Ta
Chung hòa thuận tiến chung hòa đến nơi
Bạn ơi ! Bạn sống ở đời
Nơi nào cũng thế cũng Đời dạy Tu
Biết mình nhỏ bé khờ ngu
Ra công xây dựng giải ngu giải khờ
Bạn ơi ! Bạn tiến từ giờ
Do Trời hướng độ do Trời ân ban
Bạn ơi ! Học thở học than !
Trách người người trách luận bàn xét Tâm
Ban đêm thức giác học thầm
Ban ngày sáng mắt lại tầm đường đi
Bạn ơi thức giác hợp thì
Bạn khai đường Đạo bạn ghi tiến lần
Cộng đồng bạn đã góp phần
Dựng xây Tâm Thức tự lần đến nơi
Bạn ơi ! Mộng đẹp xa vời
Làm sao đến được, xa Trời khó tu
Ở đời có mắt sao mù
Có Tâm sao khổ khó tu khó hòa
Biết mình biết bạn lại xa
Ấy là cũng bởi Tánh ta đui mù
Sao mình chẳng chịu trùng tu
Sửa mình tiến hóa giải mù giải mê
Thực Tâm hướng trở lộn về
Quê Hương vĩnh cửu Tâm về với Tâm
Đạo Đời siêu diệu thậm thâm
Tầm đường học Đạo sớm tầm đến nơi
Bạn ơi ! Phân giải đôi lời
Cùng nhau tiến hóa lập Đời an khương
Nằm trong nguyên lý nhớ thương
Mở đường Tâm Đạo, mở đường cảm giao
Linh Căn quang chiếu thuở nào

Nằm trong động loạn tô màu loạn Tâm
Trời ban Tâm Thức siêu âm
Giải phần ô trược giữ phần thanh cao
Đóng tuồng vai kép vai đào
Trước sau hòa hợp trước sau giải lầm
Minh Tâm kiến Tánh mừng thầm
Bình Tâm học hỏi tránh lầm tránh sai
Chẳng còn luận điệu mỉa mai
Thực hành qui túc lập đài thanh cao
Bạn ơi ! Nhiều kiếp ước ao
Bình Tâm tái ngộ vui trao đổi tình
Bạn ơi! Sanh bởi một mình
Vía Hồn tương trụ bất minh bất hòa
Tu hành thức tỉnh gần xa
Qui về nội thức trong ta có Hồn
Nằm trong nguyên lý sanh tồn
Ác ôn cũng dự mê Hồn cũng theo
Tranh đua ráng sức leo trèo
Ngèo nàn cũng bởi Tâm theo bụi đời
Khổ rồi thức tỉnh Trời ơi!
Kêu Trời không thấu trách Trời bỏ ta
Khổ đau phản trắc bất hòa
Hồn đâu chẳng thấy thấy ta nặng nề
Tối tăm chán ghét muôn bề
Bơ vơ chẳng đạt sa mê cõi trần
Giành ăn cũng dự một phần
Cao tầng không tiến chẳng lần đến nơi
Tại ai vậy bạn mình ơi ?
Vì Đời lôi cuốn vì Đời tạo mơ
Thực hành giải tỏa từ giờ
Bên trong sẵn có duyên cơ hữu tình
Trở về nội thức Tâm Linh
Chẳng cần bận rộn vẫn minh Cha Trời
Tiến thăng giao cảm mở lời
Nhủ khuyên thiên hạ lập Đời Tân Dân
Sửa mình tự xét tự cân
Vía Hồn căn bản góp phần dựng xây
Đổi trao trao đổi hằng ngày
Luật Trời có sẵn có Thầy trong Tâm
Huyền Cơ tiến hóa thậm thâm
Thầm tu thầm tiến thầm tầm đến nơi
Bạn Tôi con cái của Trời
Nay cùng tương ngộ cảnh đời thế sanh
Cùng chung tiến hóa thực hành
Trong sanh có diệt trong thành có hư
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Nằm trong nguyên lý làm người
Có cười có khóc có người buồn vui
Thực hành điêu luyện rèn trui
An vui tự tại hưởng mùi Đạo Tâm
Bạn ơi ! Giao cảm thì thầm
Tầm qua Chơn Đạo Tâm tầm Pháp Chơn
Chẳng còn nuôi giận tạo hờn
Gió mây tan tựu qui hườn Hư Không
Bạn ơi ! Chớ ước chớ mong
Tự bàn tự thức chuyển vòng ngộ Tâm
Quân bình giao cảm mừng thầm
Tình thương bừng sáng trong Tâm của người
Hào Quang chiếu diệu rưới tươi
Vui cười thanh đạt vui cười cảm giao
Bạn ơi ! Kẻ trước người sau
Học rồi tiến hóa chung nhau họp bàn
Từ Đời qua Đạo chuyển sang
An tâm học hỏi phát Quang tâm Hồn
Nằm trong nguyên lý sanh tồn
Qui Hồn chơn thức qui Hồn quang minh

Luật Trời hóa hóa sinh sinh
Cảm minh định luật do mình sửa Tâm
Huyền cơ Tạo Hóa diệu thâm
Vô cùng sống động tự tầm tự đi
Bạn ơi ! Thức giác hợp thì
Khí Trời giao cảm Tâm thì đạt thông
Nằm trong định luật hóa công
Trong Không mà Có vẫn tòng Thiên Cơ
Cảm giao giao cảm từ giờ
Biết mình biết họ biết mơ cõi trần
Cảm minh Thiên Địa một phần
Trời trăng mây gió cơ tầng phân minh
Xác thân giao cảm địa linh
Tình thương vô tận do mình phát tâm
Bạn ơi ! Chớ vội sai lầm
Trong ta có sẵn ta tầm đến nơi
Khai minh Tâm Thức do Trời
Qui Hồn qui Vía qui lời cảm giao
Thức tâm chánh Pháp diệu cao
Nơi nào cũng tiến nơi nào cũng minh ./.

Lương Sĩ Hằng.
San Jose, 17-06-1982
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHAY-M ẶN 36
(Thuyết Pháp Nanterre - tiếp theo)
Bây giờ người ta không có thể ăn chay được mình buộc người ta ăn chay người ta không hành. Cứ để
nó hành cho nó nhẹ rồi một ngày kêu nó ăn mặn nó không thèm nó thấy cá tanh thấy cái gì cũng tanh, tự
nó thay đổi, thấy không?
Sau này được nhẹ rồi thì mọi trạng thái mình phải dìu tiến. Chớ không phải rằng cái cọng rau nó là vô tri
vô giác, không phải vô tri vô giác, sai lầm. Nó là phân tán của phần hồn, nó tan rã thành ra hột cát, thành ra
cây cỏ, nó thụ trảm bá đao, nó chịu cái cảnh kêu bằng phân thây nhưng mà nó không còn cái điển mạnh để
điều khiển cái dục tánh, nó ít hơn, nó cũng còn trược nhiều nhưng mà ít hơn. Mà người không tu ăn chay
trường như vậy nhiều người nói tôi ăn chay trường tôi đọc kinh tôi thành Phật, không có thành Phật đâu,
không bao giờ thành Phật được. Bởi vì, nghĩa là phải có khai triển, có học, có minh kinh. Minh kinh là mở
cái đường kinh nẻo hốc lố bịch trong bản thể để khai thông tiến triển đi lên mà tự hành tự tiến rồi mới đạt
được. Còn không, không bao giờ đạt được, không bao giờ nhờ ông Phật dẫn mình đi được, không có cái vụ
đó. Cho nên có địa ngục để giáo huấn con người để cho phần hồn thức giác và tráng kiện lên sau này tự
hành, đạt dũng mới tiến tới Phật pháp.
Cho nên quý vị tu không phải ăn chay Phật độ, không phải ăn mặn Phật độ nhưng mà do khả năng tiến
triển trong tâm thức của mình. Cho nên phải thực hành để thấy. Cho nên hành cái pháp này cứ hành tới
tự nhiên nó ăn chay hà, nó không them ăn mặn nữa, nó thấy hôi. Nó cứ làm Pháp Luân này nè, làm
Pháp Luân bây giờ cụ thấy cái gì mà hôi trong nhà, xa xa cụ ngửi cụ biết rồi, đánh mùi lẹ lắm, cụ không
chấp nhận được. Cụ thấy thịt heo cụ sợ, thấy cá cụ sợ. Mà tới sau này cụ đủ lực lượng rồi cụ thấy cần phải
cứu vớt chúng sanh thì lúc đó cụ độ chớ không phải cụ ăn, không phải cái chuyện hưởng thụ như xưa nữa.
Hồi xưa nó hưởng thụ nó nặng trược, còn cái này không phải, cái này làm việc, không phải hưởng thụ thì
nó khác hẳn.
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Kính Mời Qúy Bạn Đạo Coi Video Mới Upload
Video Khóa Chung Thiền Tự Thức gom gọn lời huấn từ của Đức Thầy, 70 câu hỏi về tâm linh, và những
cảm tưởng của bạn đạo trong ngày bế mạc sẽ nhắc nhở cũng như đưa chúng ta sống lại những kỹ niệm thật
là đầm ấm yêu thương bên Thầy bên bạn. Xin quý vị vô link sau đây để coi:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8Hnyt_WEqw7lRb8J09GOw82sM
Phần 1: http://youtu.be/lS-zJUblJsU; Phần 2 http://youtu.be/b6maUdtiOf0 ; Phần 3
http://youtu.be/4FFBz27v1oE
Ngày Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi tại Westminster, CA., Hoa Kỳ đã diễn rất là long trọng và
đông đảo bạn đạo từ khắp các tiểu bang hôi tụ về. Bốn video lời huấn từ, Tiến Trình Xây Dựng, và nhất là
phần phóng vấn của Đài VHN-TV đã được bạn đạo cũng như quý đồng hương khắp thế giới đón coi lên tới
hơn 1 ngàn lần chỉ trong 1 tuần.
Huấn Từ: http://youtu.be/v0wqOn13_dQ ; Tiến Trình: http://youtu.be/IaoCowJx3k4 ; VHN-TV Phần 1:
http://youtu.be/dr60pomR80M ; VHN-TV Phần 2: http://youtu.be/9pli6YjJXog
Sự vui mừng chưa hết thì các vị nhiếp ảnh Vô Vi đã chụp trên 200 tấm ảnh thật là đẹp, ghi lại từ ngày Đại
Lễ Tưởng niệm Đức Thầy cho đến ngày Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, rồi các thân hữu làm
thành một đoạn phim có lời thuyết minh thật là sống động tên là “Lễ Hội Vô Vi 2013”. Xin quý vị vô link
sau đây để coi: http://youtu.be/Uv4fB_LjH1s
Ban Kỹ Thuật Kính Mời
THƠ BẠN ÐẠO
MÊ CHẤP
Chấp mê tạo khổ tu khó tiến
Ngoại cảnh đua tranh lắm não phiền
Động loạn giam mình không lối thoát
Bày trò đủ chuyện sống không yên
Không yên rên siết triền miên
Khổ càng thêm khổ ham tiền khó tu
Tu là tâm bỏ tiền xu
Hướng về thực chất an du tâm hồn
Nói năng lễ độ ôn tồn
Sống cho trật tự trị mòn tánh hư
Hoàn cảnh mới là ân sư
Nhồi mài tâm thức ngất ngư đủ điều
Sơ sanh chẳng biết hiểu nhiều
Hồn nhiên tươi nhẹ được nhiều người thương
Thế gian tạm cảnh vô thường
Trưởng thành khôn lớn tinh tường hơn xưa
Tạo thành kẻ ghét người ưa
Tranh danh đoạt lợi chẳng chừa việc chi
Mê lầm động loạn sân si
Thăng trầm nhồi qủa nhiều kỳ khổ đau
Sống đời ai cũng như nhau

Hành thiền thức giác kịp mau trở về
Nguyên lai bổn tánh chỉnh tề
Hành thông giải mở tự phê đêm ngày
Hồn thanh dạy dỗ là thầy
Dạy cho lục tặc ngày ngày lo tu
Thức tâm tháo gỡ đui mù
Trở về thanh nhẹ thân tù được an
Sống vui học đạo bạc bàn
Yêu thương chia sẻ cùng bàn cùng tu
Thật thà chấp nhận chịu ngu
Thân tâm tươi nhẹ an du mới tài
Luật Trời nhân qủa nhồi mài
Đến khi giác ngộ trả bài mới xong.
San Jose, ngày 6/2/1994
Kính bái
Lý Vĩnh

Đời Đạo
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Vật chất là Đời bạn biết không?
Vô Vi tu Đời, Đạo song song
Mượn nhờ vật chất làm phương tiện
Dẫn tiến tâm linh trở về không
Đức Thầy dạy bảo đừng bỏ đời
Quần áo, nhà, xe giúp thảnh thơi
Bằng cấp học hành giúp mở trí
Làm việc cần mẫn trả ơn đời
Việt Nam, Ngoại Quốc cũng như nhau
Nếu tu sai đường thân tâm đau
Cuộc đời đau khổ tâm động loạn
Đời Đạo song tu cùng với nhau
Đường tu rộng mở khắp nơi nơi
Mười phương, bốn hướng khắp trùng khơi
Bơi, chèo, bay, chạy bao phương tiện
Giúp ta tu tiến về cảnh trời
Bạn ơi! hãy nhớ tu Vô Vi
Đời Đạo song hành tiến bước đi
Đừng nghe sách động hành sai trái
Thành tâm tu tiến cõi huyền vi
Thủy Bùi - Missouri 10/12/2013
---ĐẠO
Đạo là điển giới sanh càn khôn
Đạo vốn hư không vĩnh viễn tồn
Đạo pháp VÔ VI khắp thế giới
Đạo tâm khai triển, sáng linh hồn.
Saigon 08.10.2013
Minh Vô Vi
---ĐƯỜNG TU
Đường đời đọa khổ lắm người đi !
Đường đạo mấy ai đạt được gì ?
Đường lối VÔ VI hành giải thoát
Đường về tịnh độ ít ai đi
Đường đi tỏa sáng, hồn thanh nhẹ
Đường đến Thiên Đàng học đạo thi
Đường rộng thênh thang nơi điển giới
Đường tu chứng đắc Phật Trời ghi
Saigon 30.05.2013
Minh Vô Vi
---ĐÔI MÔI

Đồng sàn, đồng tịch, cũng song đôi
Đồng đạo, hành khai Tâm tức dồi
Đồng kiếp luân hồi, tự giải thoát
Đồng quan, đồng quách, cũng vào đôi
Sống đời ngay thẳng, đừng lừa dối
Sống đạo do mình gieo cấy phôi
Đạo đức thanh cao, tâm sáng suốt
Quân bình bản thể, ngậm đôi môi
Saigon 01.06.2013
Minh Vô Vi
---THANH NHẸ
Đạo pháp không hành mất tuổi xanh
Năng hành tu luyện, đắc duyên lành
Khai tâm mở trí, hồn thanh nhẹ
Kiến tánh, đạt thông, hồn vía thanh
Phấn đấu từ bi, gieo hạnh đức
Vun bồi đạo pháp, trổ cây cành
Tịnh tâm tỏ sáng, duyên lành đến
Hành đạo thân tâm thoát khổ quanh
Saigon 04.06.2013
Minh Vô Vi
--TỰ TU
Tự tu, tự độ, thanh tâm thân
Tự ái sân si dẹp bỏ dần
Nhắc nhở chính mình hòa tĩnh lặng
Thiền trong đi đứng nằm ngồi cần
Củ Chi 05.09.2013
Bá Tùng
---SUY GẪM
Sinh linh hiện hữu cõi trần gian,
Học bài tiến hóa khổ vô vàn.
Chủng nhân : thông thái hơn các loại,
Thân yếu mềm, Tâm Tánh dọc ngang,
Buồn, vui, sướng , khổ : trong trời đất,
Tiến thoái, tùy cơ biết luận bàn.
Mỗi người mỗi cảnh không phân biệt,
Kiến thoát, mê trầm chuyện thế gian.
Bạc Liêu, ngày 15/10/2013
Tô văn Việt
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