Số: 969 Ngày: 2 tháng 2 năm 2014

Taâm Laønh
Taâm laønh hoïc hoûi lyù chôn tu
Giaûi toûa phieàn öu chaúng coù muø
Ñen baïc tình ñôøi taâm töï thöùc
Qui nguyeân gieàng moái giaûi thaân tuø
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 15/04/2004 đến 21/04/2004
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) Ðiển quang là gì?
2) Sự chuyển hóa từ đâu tới đâu?
3) Chuyển hóa bằng cách nào?
4) Những gì giải quyết êm đẹp nhứt?
5) Muốn tiến tới vô cùng thì phải làm sao?
6) Tha thứ và thương yêu có hữu ích gì không?
7) Việc gì đau khổ nhứt?
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1) Sydney 15-04-04 1:16AM
Hỏi: Ðiển quang là gì?

2) Sydney 16-04-04 1:43AM
Hỏi: Sự chuyển hóa từ đâu tới đâu?

Ðáp: Thưa điển quang là hợp khí cùng Trời Ðất.

Ðáp: Thưa sự chuyển hóa từ lúc chào đời cho đến
nay.

Kệ:
Hiệp khí cùng Trời Ðất tự tiến hòa
Cảm thông điển giới sống chan hòa
Gieo duyên tận độ trí tâm an
Giải khổ chính mình tự vượt qua

Kệ:
Chào đời chuyển hóa khắp nơi nơi
Chuyển hóa thực thi ý của Trời
Giải tỏa ưu phiền khắp các nơi
Thành tâm hướng thượng tự về Trời

3) Sydney 17-04-04 8:12AM
Hỏi: Chuyển hóa bằng cách nào?

4) Sydney 18-04-04 4:40AM
Hỏi: Những gì giải quyết êm đẹp nhứt?

Ðáp: Thưa chuyển hóa bằng luật nhân quả

Ðáp: Thưa từ tâm giải quyết êm đẹp nhứt

Kệ:
Luật nhân quả tiến hóa từ đầu
Khai triển vô cùng khổ nạn mau
Tiếp nối chuyển trau cùng thức giác
Xuyên qua động loạn tự khai màn

Kệ:
Từ tâm khai triển tiến vô cùng
Thức giác trùng tu uyển chuyển thông
Mê loạn không còn si loạn thuyết
Giữ phần thanh tịnh chẳng lòng vòng

5) Sydney 19-04-04 6:20AM
Hỏi: Muốn tiến tới vô cùng thì phải làm sao?

6) Sydney 20-04-04 3:52AM
Hỏi: Tha thứ và thương yêu có hữu ích gì không?

Ðáp: Thưa muốn tiến tới vô cùng thì phải đào sâu
nguyên lý của Trời Ðất

Ðáp: Thưa tha thứ và thương yêu rất hữu ích

Kệ:
Phân minh đời đạo tiến vô cùng
Giải giới khai minh tại các vùng
Phát triển vô cùng tiến bao dung
Tình thâm Trời Ðất an vô cùng

Kệ:
Tình thương tận độ khắp nơi nơi
Phát triển tâm linh lại cứu đời
Hợp nhất tình người chung hội ngộ
Bền lâu tiến hóa dựng xây đồ

7) Sydney 21-04-04 8:15AM
Hỏi: Việc gì đau khổ nhứt?
Ðáp: Thưa việc thiếu ăn thiếu mặc là đau khổ nhứt
Kệ:
Bần cùng thiếu ăn là đau khổ
Rất khó vươn lên cùng các giới
Học hỏi không ngừng khó thảnh thơi
Không an lại khổ khó thông hơi
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Tân Niên
Tân niên Trời độ khắp phương trời
Thanh khí gieo duyên khắp các nơi
Tình đẹp an vui tâm tự giác
Thông hành ba cõi đón xuân Trời.
Xuân Trời muôn loại nghỉ ngơi
Hướng thanh giải trược nơi nơi an hòa
Cộng đồng khai triển một nhà
Màu xanh màu đỏ chan hòa tình thương
Bình tâm học hỏi mở đường
Tâm giao bình đẳng yêu thương muôn loài
Luật sanh sanh hóa an bài
Trăm hoa đua nở tiến hoài không ngưng
Người tu tự tiến không ngừng
Giải mê phá chấp tưng bừng nội tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Tâm tu tâm tiến tâm thầm đạt thông
Cộng đồng khai triển ý công
Người dưng chung gốc cảm thông luật Trời
Ban ơn chúc phúc khắp nơi
Cha ban tình đẹp, nơi nơi an hòa.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng.
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
LONG HOA GIÁO CHỦ
Bạn đạo: Nói chung Thầy đến Mỹ rồi. Long Hoa Giáo Chủ nếu mà là Long Hoa Giáo Chủ thì làm công
chuyện gì?
Thầy: Long Hoa Giáo Chủ thì nghĩa là chứng minh cho mọi người có trình độ tu, Ngài mới là sáng suốt
chứng minh trình độ cho mọi người tu. Người lãnh đạo phải tu mới là làm lãnh đạo được, không tu không
phải lãnh đạo, biết đâu mà lãnh đạo, chưa biết lãnh đạo lấy mình làm sao lãnh đạo dân. Cho nên phải tu,
sau này phải tu mới lãnh đạo được, không tu không có lãnh đạo được.
Bạn đạo: Kính thưa đức ông Tám tại sao Đấng Cha Trời chỉ thể hiện qua hai hình thức là đức Hắc Bì
Phật Tổ và đức Chúa Trời ba ngôi. Ngoài hai đức đó Đấng Cha Trời còn thể hiện qua một hình thức nào
khác nữa không?
Thầy: Đức Cha Trời là mọi trạng thái chớ không chỉ có bao nhiêu đó. Bất cứ chỗ nào cũng có đức Cha
Trời, tại vì người phàm không thấy đó thôi. Cho nên, phải đưa về Chúa ba ngôi, đưa về sự triết cao để ảnh
hưởng người mà thôi. Còn đối với người
mà tu hiểu rồi thì nơi nào cũng có đức Chúa Trời thì không bao giờ quên tình thương của Người và xuất
ngôn thấy phạm nhưng mà không phạm là đối với người đã thấy Ngài. Chính Ngài thể hiện khắp càn khôn
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vũ trụ không phải một ngôi vị mà thôi. Sự công bằng của Ngài và sự sái quấy của Ngài mà trong sái quấy
nó có công bằng, trong công bằng có sự sái quấy. Khi mà người tu hiểu được cái đó mới thấy Ngài trước
mắt, thấy sự sái quấy có sự công bằng liền; thấy sự công bằng có sự sái quấy liền, mới thấy rõ được đức
Chúa Cha.
Bạn đạo: Đức Di Đà có phải hòa đồng tôn giáo không?
Thầy: Nhiệm vụ của y là dẫn tiến mọi người và đi thống nhất tôn giáo.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Montreal ngày 19/01/1980)

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 11 2013 chúng tôi đã nhận cho đến 31/01/2014 từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú
khổ ban vui như sau:
Người gửi

Nguyen Minh Tri (CA)
Nguyen Phong Luu & Le Thi
Phung (CA)
Thao Nguyen (CA)
Thanh Nguyen (CA)
Hue Tran & Amy nguyen (MI)
Ha Quang (Mtl)
Ngon Huynh (GA)
Linda T. Vo (CA)
Hong Vo (CO)
Thanh (Tđ Quang Chiếu, Las
Vegas)
Ho Thi Thu (CA)
Chao Sui Tao (Hawaii)
Chau Thieu Du (CA)
Nguyen Quoc Hoa (TX)
Truong Thu Ngoc (CA)
An danh (CA)
Ton Nu Luong Thu (CA)
Phan Ba Tam (CA)
Nguyen Thi Thoai (CA)
Vo Gam (CA)
Hair of the year (CA)
Ly So Kiet (CA)
Ho Van Dam (GA)
Do Thi Van (CA)
Hoang Hai (CA)
Hong Duc & Bao Khanh (CA)
Chiel Tran (AB)
Paul (TX)
Trinh Huong (TX)
Ho Le Khoa (FL)
Hong Vo (CO)

US$

CA$

1000.00
1000.00
100.00
100.00
2000.00
500.00
200.00
200.00
200.00
300.00
100.00
200.00
500.00
800.00
120.00
1000.00
70.00
50.00
100.00
500.00
300.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
500.00
100.00
100.00
300.00
200.00
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2 ban dao Nam Cali
Steve Banh (CA)
Le Thi Lam (Mtl)

1000.00
100.00
100.00

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 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
- Giúp những người cùi
- Giúp người già neo đơn
- Giúp xe lăn cho người nghèo khuyết tật
- 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
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh
- phát gạọ cho người nghèo vào ngày rằm & mùng một…
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
hơn 15 năm nay
Chúng tôi đã lần lượt gửi đến quí bạn đạo Mỹ và Canada biên nhận trừ thuế cho năm 2013
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
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
kính thư
Phan Cao Thăng

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1). Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông TRẦN VĂN LIẾU (là thân sinh bđ Trần Thị Kim
Loan). Sinh năm 1954. Mất 22.12.2013. Tại xã Phước Vinh Tỉnh Tây Ninh. Thọ 60 tuổi, được siêu thăng
tịnh độ.
Xin cám ơn quý bạn đạo
Bá Tùng kính báo.
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bđ LÊ ĐÌNH VIẾT. Sinh năm 1956. Mất ngày
29.12.2013. Tại Bình Dương. Hưởng dương 58 tuổi được siêu thăng tịnh độ. Xin cám ơn quý bạn đạo.
Ngô Xuân Tiên kính báo.
Hình Ảnh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 32 « Bàn Bạc Khai Thông »
Quý bạn có thể xem hình ảnh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 32 trên
vovinet.org/Sinh Hoạt/Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 32 « Bàn Bạc Khai Thông» 2013 Sydney- Úc
Châu/Hình Ảnh.
BTC Đại Hội
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THƠ BẠN ÐẠO
Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014
Mừng xuân Giáp Ngọ chúc bạn thiền
Tâm an trí định tiến triền miên
Tu hành tinh tấn đồng thức giác
Vui hòa chung tiến quí bạn hiền
Cùng nhau hướng thượng về cảnh trời
Bạn đạo chung thiền khắp nơi nơi
Chúc bạn thanh nhẹ hòa điển giới
Tân niên an lạc trong Đạo Đời.
Thủy Bùi - Missouri 01/30/2014
---GIAO THỪA
TỴ thăng MÃ đáo đêm giao thừa
Thế giới năm châu đón tiển đưa
Cung chúc tân xuân niên Giáp Ngọ
Hành trình khai triển đáo quê xưa
Saigon 13.1.2014
Minh Vô Vi
----CUNG HỶ
Cung hỷ tân niên tấn bữu gia
Tu hành tinh tấn đắc Di Đà
Mừng xuân Giáp Ngọ tu thăng tiến
Vạn sự thành công tâm trổ hoa
Saigon 13.1.2014
Minh Vô Vi

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

