Số: 965 Ngày: 5 tháng 1 năm 2014

Tình Thöông
Tình thöông ban raõi khaép nôi nôi
Xaây döïng chung haønh qui moät moái
Dieãn taû taâm tu duyeân ñaït phaùp
Bình taâm hoïc hoûi töï veà ngoâi
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 11/03/2004 đến 17/3/2004
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) Ban chiếu từ đâu đến đâu?
2) Bằng cách nào nhận thanh quang?
3) Ðáy lòng của mọi người cảm nhận được không?
4) Muốn qui hội tình người thì phải làm sao?
5) Làm sao tha thứ và thương yêu được?
6) Hiểu được tình người có quí hay không?
7) Thật sự tu có được hiền không?
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1) Cairns, ngày 18/3/04
Hỏi: Ban chiếu từ đâu đến đâu?

2) Cairns, ngày 19/3/04
Hỏi: Bằng cách nào nhận thanh quang?

Ðáp: Thưa ban chiếu vô cùng tận
Kệ:
Thành tâm sẽ cảm giao liền liền
Pháp giới phân minh tự giác hiền
Qui hội tình người tâm tự tiến
Hành thông tự giải qui tâm hiền

Ðáp: Thưa nhận được thanh quang nhờ thanh tịnh
Kệ:
Thanh quang nhận tràn ngập tâm thân
Chiếu rọi khắp nơi đều hợp tác
Luân chuyển không ngừng tự giác tâm
Bình tâm thanh tịnh tránh sai lầm

3) Cairns, ngày 20/3/04
Hỏi: Ðáy lòng của mọi người cảm nhận được
không?

4) Cairns, ngày 21/3/04
Hỏi: Muốn qui hội tình người thì phải làm sao?

Ðáp: Thưa đáy lòng của mọi người đều cảm nhận
được.
Kệ:
Thanh quang quang chiếu khắp nơi nơi
Tiến hoá thâm sâu cảm nhận đời
Không ngừng học hỏi tự thông rời
Thanh tịnh chào đời qui hợp thời

Ðáp: Thưa muốn qui hội tình người thì học từ bi và
thực hiện từ bi
Kệ:
Qui hội tình người dụng trí bi
Tình người chung hợp tiến chung thì
Thân thương tận độ tự hành ghi
Pháp giới phân minh đạo với đời

5) Cairns, ngày 22/3/04
Hỏi: Làm sao tha thứ và thương yêu được?

6) Cairns, ngày 23/3/04
Hỏi: Hiểu được tình người có quí hay không?

Ðáp: Thành thật xây dựng thì rất dễ tha thứ và
thương yêu.
Kệ:
Xây dựng tình người quí mến thương
Cảm thông tận độ quí càng thương
Duyên Trời tận độ chiếu thông đường
Tự tiến hành thông tự quí thương

Ðáp: Thưa hiểu được tình người lúc nào cũng quí
thương
Kệ:
Tình người lúc nào cũng thương yêu
Dẫn giải tận tình qui hợp nhứt
Hợp nhứt tình người thông đạo pháp
Quán thông tận độ qui duyên Trời

7) Cairns, ngày 24/3/04
Hỏi: Thật sự tu có được hiền không?
Ðáp: Thưa thật tâm tu thế nào cũng thức giác và hiền
Kệ:
Thực hành chánh pháp tự minh hiền
Giải tỏa phiền ưu tự vượt xuyên
Trí tuệ không ngừng thanh phát triển
Quí thương các giới tâm tự hiền
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Suối đạo
Suối đạo tâm tư chẳng lụy phiền
Quân bình thức giác tự xuyên thế tình
Thực hành phát triển tâm linh
Trời ban thanh khí chính mình sửa tu
Biết Trời giải tỏa mê mù
An du thanh tịnh trùng tu hoài hoài
Cô đơn mới rõ thực tài
Bằng lòng nhịn nhục tiến hoài không ngưng
Có không không có chẳng ngừng
Niềm tin thanh tịnh tưng bừng cảm giao
Biết mình hiểu họ đổi trao
Muôn chiều phát triển muôn màu đạt thông
Trong vòng định luật hóa công
Dựng xây xây dựng tham tòng tự tu
Chẳng còn than thở khờ ngu
Ðời là tạm cảnh an du phần hồn
Vạn linh tiến hóa sanh tồn
Quy y Phật Pháp giữ hồn lo tu
Cảm thông nguyên lý chẳng mù
Trời ban tình đẹp an du phần hồn
Tự mình dẹp bỏ ác ôn
Sanh trụ hoại diệt giải cồn si mê
Bình tâm học hỏi hướng về
Quê nhà Thiên Quốc chẳng mê cõi trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Ðiển thanh hòa cảm góp phần dựng xây
Tâm tình sáng suốt đổi thay
Trong không mà có ngày ngày sửa tu
Tự mình khai triển giải mù
Quê hương sáng tỏa an du phần hồn
Chúc con quy hội chơn hồn
An nhiên tự tại chẳng còn thở than.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Olympia, 03-08-1997
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
ÂM-DƯƠNG TƯƠNG HỘI
Bạn đạo: Thưa ông Tám, phá chấp cái nầy, cho con hỏi trạng thái nó xảy ra như vậy đó có tội lỗi, hay là có
hại cái gì không? Trong cái lúc mà làm pháp luân đó thì tôi thấy nó có sự hút ... (nghe không rõ).
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Có hai lần tôi đạt được cái trạng thái mà như Tây họ kêu là extase(1) trạng thái không dám nói chuyện cực
lạc nhưng mà cái lạc nầy nó trên cái lạc thường của đời sống vợ chồng nữa. Thì tôi không hiểu đó là cơ
học bản thể, hay đó là một cái giao cảm giữa âm dương trong nội điện, trong cái điện của mình giữa giao
cảm âm dương.
Thầy: Đó là giao cảm âm dương của hai luồng điển, hai cái xuất điểm nó tìm một cái giao điểm, nó lạc
quan ở trong chỗ đó và cái tủy não của mình được bồi dưỡng thêm. Mình làm pháp luân đúng nó bồi
dưỡng thêm, nó làm cho đầu óc mình khoan khoái và nhẹ nhàng trong giờ phút đó. Đó! Cái tủy não là cái
chất tinh nó đem lên trên óc. Hồi xưa mấy ông tu, ông nói cất thuốc, đó là vị thuốc bổ mình đã được cất thì
lần lần nó chuyển hóa xuống nước miếng ngọt để mình uống Ma La Mật Đa nhẹ. Đó! Còn cái khoái lạc
kia, là hai cái dung điểm, hai cái 1 Extase: mê ly, ngây ngất, xuất thần (nhập định), xuất điển của âm
dương đó tìm được một cái giao điểm khoan khoái trong giờ phút đó, nhẹ nhàng.
Bạn đạo: Cái đó là tại khi nó bị đi xuống dưới rún... (nghe không rõ).
Thầy: Không. Bởi vì nó rút nó chuyển, nó tự phá chỗ đó rồi, nó chuyển phá chỗ đó rồi, nó mới xông pha
đằng sau cái thận, rồi từ cái thận, hai cái nó hợp nhất rồi nó hút lên trên đồng một nhịp, nó khỏe lắm.
Bạn đạo: Tôi có một cảm tưởng chưa dám nói cực lạc nhưng mà hoan lạc.
Thầy: Sung sướng, sung sướng lắm!
Bạn đạo: Tôi có sợ vì nghe ông Tám dặn là đừng bao giờ nghĩ tới dưới rún. Tôi sợ có lẽ khi làm pháp luân
thì nó có hút cái tinh ở dưới lên hay không?
Thầy: Mình không có nghĩ, mình cứ ngó. Bởi vì nếu mà anh nghĩ dưới rún, nó không có rút lên chỗ nầy.
Tại anh nghĩ trên nầy nhưng mà dưới nầy nó chuyển hóa, ở dưới nầy nó tương ứng nó chuyển hóa lên trên
thôi chớ không phải mình nghĩ, đừng có tưởng sai lầm là mình nghĩ, dưới nó tương ứng và nó chuyển hóa
thôi. Còn cái nghĩ mình ở trên đỉnh đầu, nó mới rút.
Bạn đạo: Như vậy, tôi mới thấy cái tương đồng giữa mấy bà mẹ, họ tu trong các dòng tu, họ cũng trẻ lâu
rồi, họ cũng hồng hào nầy khác, cho nên họ cũng đạt được như vậy.
Thầy: Cái pháp chúng ta tu sau nầy hồn với vía nó cũng vậy hà, nó cũng âm dương vợ chồng, mà rồi sáng
nó tươi tắn, nó khỏe người hơn.
Bạn đạo: Cái đó là vì hồi nãy ông Tám có nói tới một giai đoạn ... (nghe không rõ). Cái bản thể nó gồm có
điển âm và điển dương.
Thầy: Có, bởi vì cái điển âm sau nầy anh đi lên cao thì ban đầu đi chơi thì cái dương đi trước, cái âm phò
đằng sau. Nhưng mà sau nầy được lên trên giới thanh thì nó ở phía sau cái nầy adapter bên trong cái thận
nầy, chỉ có một không có hai người nữa, mà còn hai người là còn ở dưới nầy. Mà lên trên kia nó nhập vô
một rồi, chỉ có một thôi, không có hai người nữa, thì lúc đó nó mới thấy hào quang của nó và nó thấy chơn
lý. Cũng như tôi bây giờ chẳng hạn tôi không có đi hai người nữa. Hồi trước, cái gì cũng hai người bây giờ
không có nữa, nó nhẹ ở chỗ đó và nước miếng nó ngọt cả ngày.
Bạn đạo: Thưa ông Tám, con ngồi pháp luân thấy nó có những cả
m giác đó và nhiều khi thiền cũng có cảm giác đó….
Thầy: Cảm giác gì?
Bạn đạo: Cảm giác là như mình thấy mình lâng lâng, sướng.
Thầy: Đó! Nhẹ nhàng đó, sung sướng đó. Hai cái xuất điểm nó tìm được giao điểm được rồi, nó thấy nó
sung sướng ghê lắm.
(Vấn đạo Nanterrem 1980)
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Báo Cáo Tài Chánh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 32
« Bàn Bạc Khai Thông »
Du Thuyền Úc Châu – Tân Tây Lan « Voyager of the Seas »
7.12.2013 – 18.12.2013
Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Kính gởi toàn thể quý bạn đạo tham dự Đại Hội,
Trước tiên, chúng con thành tâm ghi ân Đức Tổ Sư, Đức Thầy, Chư Vị Bề Trên đã luôn quang
chiếu cho chúng con suốt 11 ngày Đại Hội tràn đầy thanh quang điển lành, và giúp cho tất cả chúng con
được thượng lộ bình an trong chuyến du hành này.
Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý bác, quý anh chị, quý bạn trẻ, đã phát tâm phục vụ trước và trong
thời gian Đại Hội, để mọi người cùng vui hưởng những buổi sinh hoạt phong phú, những ngày du ngoạn
vui tươi sống động, những giây phút văn nghệ ấm cúng… Từ những đóa bông các Bác đã bỏ công nắn nót
cho các gói quà, sự ân cần của các bạn trẻ lo lắng cho các Bác ngồi xe lăn, tất cả gởi đến bạn đạo tham dự
những kỷ niệm thật khó quên. Đặc biệt, chúng tôi cảm ơn quý bạn đạo tại Thiền Đường Duyên Lành
Melbourne đã cùng BTC phát tâm tặng quý bạn đạo tham dự Đại Hội ( và một số bạn đạo ở Việt Nam
không tham dự đại hội) máy MP3 nhỏ gọn để tiện nghe băng giảng của Đức Thầy qua thẻ USB, với cách
sử dụng rất giản dị.
Ngoài ra, chi phí về chuyển vận cho Đại Hội năm nay thấp hơn dự tính dù vật giá tại Úc rất cao, nhờ sự
phát tâm âm thầm của bạn đạo trong Ban Chuyển Vận, đã không ngần ngại góp công và của để mướn 3
chiếc mini-van đưa đón bạn đạo từ phi trường về khách sạn trong các ngày trước Đại Hội.
Sự thương mến của quý bạn là một sự khích lệ lớn lao cho chúng tôi cố gắng thực hiện một Đại Hội tốt
đẹp, và chúng tôi ước mong sẽ tiếp tục đồng hành với quý bạn trên con đường phục vụ cho chung.
Sau đây là bản báo cáo tài chánh cập nhật hóa sau khi chúng tôi nhận được các hoá đơn sau cùng của các
dịch vụ tại Du Thuyền và Khách Sạn Đại Hội.
I.
II.
III.

Tổng kết THU :
Tổng kết CHI PHÍ:
òn

545,004.80 USD
- 539,408.87 USD
5,595.93 USD**

** Số tiền dư 5,595.93 USD sẽ được sử dụng cho quỹ đại hội 2014
Chi phí gồm có:
Chi phí Du Thuyền, tất cả chi phí cho phòng họp, mướn technician, ánh sáng, bông hoa, trang trí hội
trường trên du thuyền: 455,789.41 USD
Chi phí Khách Sạn ở trước và sau du thuyền, phòng họp và phòng làm việc cho ban tiếp tân tại Khách Sạn:
50,181.25 USD
2. Chi phí chuyên chở bạn đạo (chuyên chở bạn đạo ra bến tàu, đưa ra phi trường, v.v..):
7,298.66 USD
3. Chi phí các Tours đi chơi tại Melbourne và Dunedin:
20,058.10 USD
4. Các chi phí linh tinh (ấn loát cẩm nang, bưu kiện, logo, bảng tên v..v..) và quà cho bạn đạo:
6,081.45 USD
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Chúng con xin đảnh lễ Đức Thầy trong tâm, và thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đạo.
Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội “Không Còn Lưu Luyến” 2014 tại một quốc gia vùng Đông Nam
Kính thư,
BTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý ban đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà TRƯƠNG THỊ BA ( là thân mẫu của bđ Đổng Thị
Trang).Sinh năm 1926. Mất ngày 01.12.2013 (nhằm ngày 29.10 Al) . Tai TP. Mỹ Tho.Thọ 88 tuổi. Được
siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quý bạn đạo.
Nguyễn Văn Đức kính báo.
THÔNG BÁO CỦA TRUNG-TÂM THIỀN VÔ VI
THỦ-ĐÔ WASHINGTON – HOA-KỲ
TRUNG-TÂM THIỀN VÔ VI
THỦ-ĐÔ WASHINGTON – HOA-KỲ
5909 Woodcutter Way
Columbia ,MD. 21044
Tel: 410-740-1072
Email: voviwashingtondc@yahoo.com
Web: www.vovimeditations.org
Cung Chúc Tân Xuân
Mừng Xuân Di Lặc 2014
KÍNH BIẾU
Thủ Đô Washington- Hoa Kỳ, 1 tháng 1 năm 2014
Quý bạn kính mến ,
Năm mới lại đến với chúng ta sau những tháng ngày bồng bềnh theo mây,theo gió.Ngày cũng vậy ,
tháng cũng vậy ,mà hể sau 365 ngày ,thì gọi là năm mới. Mọi người thì cho rằng ,năm mới hy vọng sẽ
thành công hơn ,may mắn hơn. Nhưng chúng ta thì sao?
Năm Mới ai ơi! hãy nhắc nhau,
Nhịn nhục ,khai tâm rõ đạo mầu,
Công phu,công quả,tròn viên mãn,
Công trình,thực hiện Đại Từ Bi.
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Năm nào cũng là năm mới đối với người tu Vô Vi. Ngày nào ,tháng nào,cũng đều mới cả. Bởi vì
thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ,mỗi giây ,mỗi phút , tâm thức người tu Vô
Vi mỗi thay đổi ,thăng hoa hơn.
Hư không cõi tạm ,xin học hỏi,
Trả lại trần gian những bụi hồng ,
Mang theo thanh nhẹ không vướng bận ,
Nguồn cội trở về thật thảnh thơi.

Năm Mới ,2014
Bạn Đạo Vùng Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ
Kính Chúc Toàn Thể Quý Bạn Đạo Vô Vi
Một Năm Tu Hành Tinh Tấn
Thân Tâm An Lạc
Vạn Sự Như Ý
Kính thưa quý bạn ,
Chào Mừng Xuân Di Lặc 2014,
Chúng tôi hân hoan gởi đến quý bạn một chương trình BÍNH BIẾU Quà Đầu Năm, những tài liệu tu
học mới,đặc biệt ,được trình bày dưới đây :
1 – DVD “ Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi “ ở miền Nam California ,Hoa Kỳ.
Đây là một DVD rất hay ,cũng là một tài liệu VôVi dài 2 giờ. Ghi lại những hình ảnh sống động
từ Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi cũ ,những ngày tháng xây cất cho đến ngày hoàn thành.Và đặc biệt những hình
ảnh sinh hoạt trong ngày Lễ Khánh Thành. Tất cả những người tham dự đều có hình ảnh rất đẹp ,cho đến
những những món ăn chay tuyệt vời được phục vụ qua những phụ nữ Vô Vi tuyệt vời.Một tài liệu lịch sử
quý báu của Vô Vi cho những bạn đạo cũ cũng như mới sau này.Một tài liệu cần lưu giữ trong tủ sách Vô
Vi.
2- DVD “ Slideshow Lễ Hội Vô Vi “ ( 21 và 22 -9-2013 ) :
Qua hằng trăm tấm hình rất đẹp và cảm động của bạn đạo Vô Vi có tham dự Lễ Giỗ Đức Thầy và
Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. Quý bạn được xem lại những hình ảnh sinh hoạt tại Trụ Sở Vô
Vi cũ,hình ảnh tiến trình xây dựng Trụ Sở Vô Vi. Quý bạn sẽ thưởng thức một chương trình Slideshow rất
đẹp. Được gặp lại những gương mặt bạn đạo thân thương ,cùng vui ,cùng cười ,cùng nhớ lại những kỷ
niệm hồn nhiên ,rất cảm động,chỉ có trong cộng đồng Vô Vi chúng ta mà thôi.
3- DVD “ Slideshow Đức Thầy và con đường Truyền Khai Đạo Pháp “ :
Một Slideshow rất đặc biệt ,với hằng trăm tấm hình tuyệt vời của Đức Thầy .Slideshow diễn tả
khái lược cuộc đời của Đức Thầy. Hành trình Truyền Khai Đạo Pháp của Đức Thầy qua những kỳ Đại Hội
Vô Vi Quốc Tế.Những khóa sống chung,những buỗi sinh hoạt ,những buỗi tiếp xúc thân mật. Đức Thầy đã
để lại những kỷ niệm không thể nào quên được trong lòng mỗi bạn đạo Vô Vi.
4- DVD “ Tìm hiểu và Học Hỏi Chơn Ngôn của Đức Thầy “
- Bộ 1 gồm Tập 1,2,3,4,5
- Bộ 2 gồm Tập 6,7,8
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Mỗi Tập có 7 câu Chơn Ngôn của Đức Thầy.
Một tài liệu tu học rất bổ ích,giúp cho ta chú ý nhiều hơn,khai triển nhiều hơn những lời hay,ý
đẹp mà Đức Thầy muốn truyền dạy cho hành giả Vô Vi.
5- Bộ 2 MP3 “ Trau đổi Tu Học “
( Bạn đạo Phạm văn Quất với bạn đạo Việt Nam 2012 ):
Bạn đạo Phạm văn Quất là một người có trí nhớ rất tốt. Nhờ đó,anh nhớ lại được rất nhiều kỷ
niệm và những câu chuyện sống động có liên quan đến Vô Vi,mà vô tình hay cố ý Đức Thầy muốn cho
chúng ta được thưởng nghiệm. Tài liệu này đã được bạn đạo Việt Nam thâu băng lại có khi công khai ,có
khi không cho biết trước. Một tài liệu sống động giúp chúng ta tăng cường niềm tin ,mạnh vui hành pháp.
Kính chào quý bạn đạo,
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình.
Kính bái ,
Võ Quang
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