Số: 955 Ngày: 27 tháng 10 năm 2013

Quí Tưởng
Quí tưởng Trời cao thông đạt pháp
Thực hành chơn pháp qui hội tiến
Thành tâm tu luyện tự sống yên
Giải tỏa phiền ưu qui hợp tiến
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám 8/1/2004 đến 14/1/2004
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) Buồn mà không biết buồn việc gì?
2) Làm sao hợp tác chặt chẽ được?
3) Duyên Trời tận độ ở nơi nào?
4) Muốn đạt đến thanh tịnh thì phải làm sao?
5) Khai màn bằng cách nào?
6) Mở trí bộ óc có gì thay đổi không?
7) Sáng suốt để làm gì?
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1) Atlantic city, 08/1/04
Hỏi: Buồn mà không biết buồn việc gì?

2) Atlantic city, 09/1/04
Hỏi: Làm sao hợp tác chặt chẽ được?

Ðáp: Thưa buồn mà không biết buồn việc gì là do
uất khí quá nhiều trong nội tạng.
Kệ:
Uất khí gia tăng tại bực lòng
Buồn rầu thiếu thốn tự tham tòng
Dây dưa động loạn tự ngoài trong
Phát triển không thành duyên khó đạt

Ðáp: Thưa chỉ có dứt khoát tu tiến thì mới có thể
hợp tác tốt được.
Kệ:
Dứt khoát tu tiến thành tâm độ
Tận tâm thực hành để tâm vô
Qui nguyên giềng mối cứu thân bồ
Giải giới phân minh tự tiến vô

3) Atlantic city, 10/1/04
Hỏi: Duyên Trời tận độ ở nơi nào?

4) Disneyland, 11/1/04
Hỏi: Muốn đạt đến thanh tịnh thì phải làm sao?

Ðáp: Thưa duyên Trời tận độ ở nơi thanh tịnh
Kệ:
Giềng mối khai thông tự cảm hòa
Không ngừng tiến hóa tự giao duyên
Thành tâm hướng thượng truy nguồn gốc
Tiến hoá không ngừng tự vượt xuyên

Ðáp: Thưa muốn đạt tới thanh tịnh thì phải tự dứt
khoát mọi việc không cần thiết
Kệ :
Một lòng xây dựng chỉ có tâm
Tự thức giao duyên tự tiến thầm
Trực chỉ một đường không động loạn
Thành tâm tu tiến tự khai màn

5) Disneyland, 12/1/04
Hỏi: Khai màn bằng cách nào?

6) Disneyland, 13/1/04
Hỏi: Mở trí bộ óc có gì thay đổi không?

Ðáp: Thưa khai màn bằng cách mở trí
Kệ :
Khai màn mở trí tâm linh tiến
Chơn thức minh tâm tự cảm hiền
Quí tưởng Trời cao tự giao liên
Thiên địa tuần hoàn không khí triển

Ðáp: Thưa mở trí bộ óc nhẹ nhàng và sáng suốt
Kệ :
Khai thông trí tuệ tự phân hòa
Chuyển hoá không ngừng tự thức ra
Sống động không còn gieo ý động
Phân minh đời đạo thành tâm tiến

7) Disneyland, 14/1/04
Hỏi: Sáng suốt để làm gì?
Ðáp: Thưa sáng suốt để xây dựng tốt
Kệ:
Qui nguyên thiền giác khai minh trình
Vũ trụ càn khôn cảm thức minh
Giải toả phiền ưu tự quí mình
Khai thông trí tuệ rõ hành trình
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Nội Ơi
Nội ơi! Nội tạo giống giòng,
Nội thương con trẻ góp công cứu đời.
Nội như nguyên ý của Trời,
Thế thiên hành Đạo mở lời nhủ khuyên.
Khuyên con hiểu rõ tiền duyên,
Giống giòng thanh tịnh tự xuyên thế tình.
Thức tâm tu luyện tự minh,
Chơn tình rõ rệt hành trình khai thông.
Chiều sâu nguyên lý hóa công,
Phần hồn là chánh, nội thông giải buồn.
Thức hồn con nhớ cội nguồn,
Tu thiền thanh tịnh tự buông chuyện đời.
Tâm con chẳng có xa rời,
Nội con là một con thời thức tâm.
Nguyên lý con tự hát ngâm,
Tự tầm chánh giác con thầm đến nơi.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Atlantic City, 31-12-1991
Viết lúc 11:30 khuya
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHAY-MẶN 37
(Thuyết Pháp Nanterre - tiếp theo)
Bạn đạo: Thì con thấy ăn chay thì con lại thấy đói nhiều hơn, mà con thấy ngon quá lại ăn chay thấy
ngon..
Thầy: Đây rồi một thời gian cụ chỉ ăn có một buổi thôi. Cái điển ở bên trên dồi dào, những bữa ăn ở bên
trên nó dồi dào. Cái thanh điển của cụ hòa cảm được bên trên lúc đó ăn một buổi đủ rồi, uống nước cũng
đủ rồi mà không thấy mệt.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy những điều mà thầy dạy ở trong cassette thì thầy có nói rằng ăn điển chứ không
phải là, đâu có phải cần ăn cơm nhiều. Quả là như đúng lời thầy nói, con thấy là về sau trước thì con lo
đói thì sợ là nó mệt thành ra nói vụ đêm mà ngồi thiền xong thì con uống một bát sữa xong thì con đi nằm
con thấy nó không có nhẹ, thầy nói như vậy thành ra con bỏ, con không có dùng sữa nữa.
Thầy: Cái gì cụ thấy rõ là cái thể xác của mình có nhân điển mà mình tu, mình tập trung cái điển mình
xuất phát ra hòa hợp với càn khôn vũ trụ là sự điêu luyện và sau cái điêu luyện đó thì mình chỉ mạnh hơn,
sáng suốt hơn và đầy đủ hơn. Cho nên nó dọn lên bao tử, gan ở trên mặt không hà, thành ra đói tại sao cái
mặt hồng? Mà người ta đói là mặt xanh, nó khác ở chỗ cái điển nó không có đi lên. Cho nên, phải thực
hành mới thấy chớ còn nói lý luận ai mà tin, hành mới thấy. Cho nên, ở đây cái pháp này không phải là cái
pháp của tôi, của Thượng Đế đã ban bố sự sáng suốt cho những người đóng góp thành cái pháp. Rồi bây
giờ tôi đã nhờ cái pháp này tôi được sức khỏe, nói về sức khỏe thôi, rồi về tâm linh này kia, kia nọ, về xuất
hồn đó mình phải hành để mình kiểm chứng để đi tới, làm sao mình tin, phải không? Cũng như tôi kêu các
bạn không nên tin lời tôi nói, nói để hiểu, để phân xét, hỗ trợ cho bạn để bạn tự xét và tự hành để tự kiểm
chứng, nó bảo đảm hơn, phải không? Tôi tin xuôi tin ngược mà không làm, làm gì? Tin Thượng Đế, tin
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Chúa mà không chịu đi tới Chúa thì kể như không. Cái thằng chửi Chúa mà đi tìm Chúa thằng đó đắc đạo.
Cái người chửi Phật mà nó đi tìm ra ông Phật, cái người đó đắc đạo. Mà người tin ông Phật mà không chịu
tới gần ông Phật là người đó không bao giờ thành đạo, nói lý thuyết suông mà thôi.
THÔNG BÁO CỦA THIỀN ÐƯỜNG DŨNG CHÍ
THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI
THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY – ÚC CHÂU XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TẤT CẢ BẠN
ĐẠO VÀ THÂN HỮU ÚC CHÂU ĐẾN THAM DỰ NGÀY KỶ NIỆM LIỄU ĐẠO CỦA ĐỨC TỔ SƯ
ĐỖ THUẦN HẬU
ĐỊA ĐIỂM: THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ, SỐ 922 HUME HIGHWAY, BASS HILL NSW 2197
THỜI GIAN:
• NGÀY CHỦ NHẬT: 17/11/2013
• THỜI GIAN TỔ CHỨC: 9.30am-2.00pm
SỐ PHONE LIÊN LẠC KHI CẦN:
CHỊ DUYÊN: 0430486845
ANH LIỆT:
0433314699
SỰ THAM DỰ ĐẦY ĐỦ CỦA QUÝ BẠN ĐẠO SẼ LÀ NIỀM TÔN KÍNH VÀ LÒNG BIẾT ƠN CỦA
CHÚNG TA ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHAI SÁNG PHÁP MÔN VÀ THÀNH TỰU CỦA ĐỨC TỔ SƯ.
T.M Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney,
Thiền Đường Dũng Chí,
Hội trưởng : Nguyễn Thị Duyên.
Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013
Bắt đầu phim đã ghi lại những hình ảnh củ của Trụ Sở được tháo gở, san bằng để xây nền móng mới và
công trình xây cất tân kỳ trong vòng tám tháng. Những chi tiết tỷ mỹ từ tường vách, sàn nhà cho tới trần
nhà đã được ghi lại như là một dấu tích lịch sữ.
Ngày Khánh Thành ghi lại cảnh bạn đạo tập trung trước cửa để chuẩn bị cắt băng khánh thành với trang
phục mầu trắng sang trọng và nghiêm trang. Các vị nhiếp ảnh Vô Vi và video quay không ngừng. Kế đến
là 12 vị đại diện (có Bà Tám và Bác Bảy) cắt băng khánh thành trong tiếng pháo nổ tưng bừng vui hơn
ngày tết. Tiếp theo là cứ 4 bạn đạo lần lượt bước vô xá kính vô vi. Anh video đã ghi lại những xá lậy
thành kính với tất cả lòng thành, pha lẩn sự trang nghiêm khó mà diễn đạt qua bút tự. Từng gương mặt của
bạn đạo trong niềm vui mừng và những giọt nước mắt cảm động cho sự thành quả của Trụ Sở. Thanh
Điển ngày hôm đó quả là tràn đầy thanh nhẹ.
Bạn đạo ngồi chật hết bên trong đại giảng đường, ngồi đầy luôn hai bên, và cả cửa trước. Anh Minh
Quách bắt đầu bằng lời chào đón và xin bạn đạo hướng về màn ảnh để coi đoạn phim Đức Thầy ban huấn
từ. Cả giảng đường đều im lặng để lắng nghe từng câu, từng chữ, và đón nhận lời minh triết như có sự
hiện diện của ngài vậy. Các vị bên ngoài không được coi phim, nhưng trong lẩn ngoài cũng điều cảm nhận
và hưởng tràn đầy sự nhẹ nhàng thanh thoát hiếm có. Đây cũng như là những chứng nhiệm xác thực trong
tiến trình tu hành, như trong những ngày Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, những buổi chung Thiền tại các thiền
đường địa phương.
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Kế đến là chị hội trưởng đọc diễn văn chào mừng quan khách và cảm ơn quý thân hữu khắp thế giới đã
đóng góp từng viên gạch và tiền bạc cho việc xây cất trụ sở, rồi cảm tưởng ban xây cất, nhà thầu, và bạn
đạo phương xa. Anh Xuân Phát chia sẽ Duyên Lành ơn trên ban chiếu cho có đủ Đức Tin, có đủ Tình
Thương để đi theo con đường Thầy dạy để cứu vớt linh hồn chúng ta cho đến hôm nay. Lời anh tràn đầy
cảm xúc và cảm động.
Phục vụ ẩm thực cho gần 400 bạn đạo không phải là việc dễ. Ban nhà bếp đã thành công và tất cả ai ai
cũng điều ghi nhận điều này và cảm ơn ban nhà bếp. Lại một lần nữa, anh video lại thu hình từng gương
mặt và công việc của ban ẩm thực. Sau hết là Lễ Cắt Bánh và chụp hình lưu niệm.
Đây là một phim mà chúng ta sẽ coi đi coi lại nhiều lần, nhớ lại kỹ niệm vui, và đây cũng là mở đầu cho
những cơ sở Vô Vi trong tương lai.
Phim dài 2 giờ với nhiều chi tiết sống động, chọn nhạc Vô Vi cho thích hợp, và công trình cắt ráp phim
quả là một kỳ công rất vất vả. Xin thay mặt độc giả, chúng tôi xin cảm ơn anh video và ban video lời tri
ơn.
Xin Quý Vị vô địa chỉ nhà để coi: www.vovi.org
hay là cũng có thể vô đây để coi: www.youtube.com/vovionline sau đó nhấn vô chữ videos
hay là nhấn vô link sau đây: http://youtu.be/meCh2OhQoF4
Web site VOVI.org - Tiếng Anh & Pháp
Nếu quí bạn đạo có những tài liệu Thầy thuyết giảng (tài liệu word-PDF, audio & video) bằng tiếng Anh
hay Pháp có thể gửi đến chúng tôi dạng electronic để có thể post lên web site VOVI.ORG trang tiếng Pháp
hay tiếng Anh cho những ai không biết tiếng Việt có thể nghiên cứu PLVVKHHBPP
Xin gửi về :
VoVi Association of Canada
2590 Allard st
Montreal Qc H4E 2L4
Canada
email : aphancao@videotron.ca
Xin cám ơn quí bạn đạo
Kính thư
Phan Cao Thăng
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THƠ BẠN ÐẠO
THÂN BỆNH
Nhân thân đau bệnh nào ai tránh
Từ thuở sinh ra đến trưởng thành
Bao lần đau bệnh bao lần khổ
Một kiếp nhân sanh vẫn tiến hành
Tiến hành trong luật bệnh, tử, sanh
Học bài vay trả mãi loanh quanh
Quay đi ngoảnh lại rồi một kiếp
Tâm tối u mê chẳng trọn lành
Trọn lành học hỏi phải tự đi
Tình, Tiền, Danh, Lợi, tạo sân si
Tham gia tranh đấu cho kỳ được
Mưu mô dự cuộc chẳng được gì
Được gì chẳng được mới thức tâm
Luật Trời giới hạn thật diệu thâm
Tham lam một kiếp rồi lảnh khổ
Thức giác lo tu tự tiến tầm
Tiến tầm tâm đạo mới phát sinh
Bỏ đời qua đạo học tâm linh
Thực hiện công phu tầm chánh giác
Khoa học huyền bí ở trong mình
Trong mình hành pháp trong đêm vắng
Mật niệm thanh quang tạo ánh vàng
Sống chết do Trời luật đã định
Giữ tâm thanh tịnh tự khai màn

Suối Đạo Mầu
Thân thương kính tặng
Đồng-Đạo cùng chung
Ấn-chứng Tu Thiền.

Thơ chảy tràn tuông Suối Đạo mầu,
Véo-von giao-hưởng tự nơi đâu…
Thâm-sâu trầm-bỗng bao nhiêu ý ;
Trăng Đạo hồ tâm sáng rực đầu.
\
Vui tu khổ luyện thoát trần-gian,
Nhìn hạnh đồng-môn tự cảm an.
Thanh-Điễn qui-hoàn chung một Khối
Trong-xanh sáng-trắng đẹp muôn vàn !
\
Thanh-thoát giòng Thơ tiếng dịu-hiền,
Ngân vang tâm-thức những đêm Thiền…
Điễn Thanh sữa Mẹ Trời yêu-dấu :
Môi nhắp mà thương Đấng Mẹ Hiền.
\
Thơ tràn theo Suối Đạo cao thâm…
Pháp-Giới Môn-Huân chuyển tiến tầm.
Trời vẫn còn Thơ đầy Suối Đạo,
Mình còn thi-hứng viết ai ngâm.
Toulouse, ngày 4/10/2013.
Quí thương,
Trịnh Quang Thắng.

San Jose, ngày 30/11/2007
Kính bái
Lý Vĩnh
-----
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Nhắn Gởi Bạn
Lòng thành cầu nguyện với Cha
Cho bạn sáng suốt thật thà tâm tu
Giúp bạn giải hết mê mù
Tâm ma dẹp hết lo tu một lòng
Chẳng còn vọng động ước mong
Mong cao, tranh chấp làm Ông, làm Thầy
Pháp Lý Vô Vi còn đây
Thầy trao ta học dẫy đầy sách kinh
Học hành tin tấn thêm minh
Từ bi tiến hóa sửa mình đạt thanh
Vô Vi bạn đạo em anh
Cùng nhau học hỏi thực hành Vô Vi
Trong bạn có sẵn từ bi
Bạn ơi! hãy nhớ thực thi giúp đời
Bạn ơi! đừng nói ác lời
Buồn lòng bạn hữu gọi mời tham sân
Sân Si thanh điển mất dần
Tạo động mê chấp mất lần tánh linh
Bạn hãy thực hiện Công Trình
Công Phu, Công Quả hành minh tánh trần
Đời Đạo bạn tiến cân phân
Bạn vui thanh nhẹ lòng trần đạt thanh
Một lòng một dạ tu hành
Đền ơn Thầy Tổ điển thanh dâng người
Thủy Bùi - Missouri 05/31/2013

THĂNG HOA
Tam pháp Thầy trao luyện xuất hồn
Ai mà luyện đắc mãi trường tồn
Thăng hoa trí tuệ tâm linh sáng
Pháp lý VÔ Vi khai triển tồn.
Saigon 24.10.2013
Minh Vô Vi
---HỒN THI
Đời đạo song tu nay bước đi
Bất phân đời đạo ấy VÔ VI
Người đời người đạo của trời đất
Tăm tối phân chia , cố bỏ đi
Ca tụng đạo đời đúng đạo lý
Vô tình thếu sót tự lo đi
Cùng nhau tiến bước đường chơn lý
Tiến hóa thăng hoa, Trời Phật ghi
Saigon 23.10.2013
Minh Vô Vi
--TỎ TƯỜNG
Ánh nắng bình minh tan tuyết sương
Cảm giao luồng điển, tận thiên đường
Duyên ai tiếp điển hồn linh sáng
Hành pháp công phu sáng tỏ tường
Saigon 17.10.2013
Minh Vô Vi
---ĐỜI ĐẠO
Sống đời đạm bạc chẳng lo phiền
Thế sự tranh giành khó tịnh yên
Đời đạo song tu đầy ý nghĩa
Giúp người phàm tục cũng tùy duyên
Saigon 16.10.2013
Minh Vô Vi
--TU TÂM
Hướng tu hành pháp thật ân cần
Quê cũ tìm về cỏi Phật dân
Thanh nhẹ thân tâm đạt ý nguyện
Nằm ngồi đi đứng Di Đà lần
Củ Chi 09.10.2013
Bá Tùng
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