Số: 977 Ngày: 30 tháng 3 năm 2014
Thơ Ngõ
Moïi vieäc eâm xuoâi töï ñaûm thoâng
Thöïc haønh chaát phaùt töï tham toøng
Chuùa khoâng thaáy Chuùa, nay khoâng ñoäng
Nguyeân khí Trôøi ban vaãn tham toøng

Mục Bé Tám 10/06/2004 đến 16/06/2004
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) Tại sao hay quên?
2) Mất trật tự từ đâu?
3) Uất khí từ đâu ra?
4) Uất khí có động thần kinh hay không?
5) Thần kinh liên hệ từ đâu đến đâu?
6) Thần kinh chuyển hóa tới vô cùng là sao?
7) Vận hành máu huyết tới cùng tận là sao?
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1) Paris, 10/6/04
Hỏi: Tại sao hay quên?

2) Paris, 11/6/04
Hỏi: Mất trật tự từ đâu?

Ðáp: Thưa, tại vì thiếu trật tự
Kệ:
Chơn hành tự thức chẳng hay quên
Giải tỏa phiền ưu lý vững bền
Ðường đạo đường đời qui một mối
Bình tâm thanh tịnh chẳng buồn quên

Ðáp: Thưa vì uất khí làm mất trật tự
Kệ:
Uất khí tạo loạn trí tâm động
Trí tâm bất ổn khó khai thông
Chuyên tâm hành pháp tự thong dong
Giải tỏa phiền ưu chẳng phập phồng

3) Paris, 12/6/04
Hỏi: Uất khí từ đâu ra?

4) Paris 13-06-04 4:36AM
Hỏi: Uất khí có động thần kinh hay không?

Ðáp: Thưa, từ sự giận hờn mà không nói ra
Kệ:
Tức giận lòng vòng lại khó thông
Uất khí luân lưu ép đáy lòng
Duyên đạo không thành thêm bực nhọc
Khó tu khó tiến khó trông mong.

Ðáp: Thưa uất khí tạo động thần kinh
Kệ:
Tâm thân bất ổn động triền miên
Tự thức tự minh tự tạo duyên
Thức giác chính mình tâm tự cứu
Bình tâm thanh tịnh giải nổi phiền

5) Paris 14-06-04 5:12AM
Hỏi: Thần kinh liên hệ từ đâu đến đâu?

6) Paris 15-06-04 2:18AM
Hỏi: Thần kinh chuyển hóa tới vô cùng là sao?

Đáp: Thưa thần kinh liên hệ từ đầu đến chân
Kệ:
Vận hành chuyển chạy khắp châu thân
Uất khí bất thông tạo bần thần
Tạo chấp tạo mê khó xét phân
Thành tâm tu luyện tạo hành trình

Đáp: Thưa thần kinh chuyển hóa tới tận cùng
Kệ:
Thần kinh chuyển hóa khắp nơi nơi
Khai triển vô cùng chuyển bởi Trời
Tận độ vô cùng khắp các nơi
Thành tâm đón nhận ý duyên Trời

7) Paris 16-06-04 5:21AM
Hỏi: Vận hành máu huyết tới cùng tận là sao?
Đáp: Thưa luân lưu khắp nơi nơi tận
Kệ:
Chuyển hóa khai thông vô cùng tận
Phân minh đời đạo các giao tầng
Một đường thẳng tiến khắp châu thân
Cảm giác đường tu tự xét phân
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Ánh sáng Vô Vi
Ánh sáng Vô Vi tỏa khắp trần,
Soi đường sĩ tử đến thiên chơn,
Ai người đạo hạnh mau hành bước,
Dũng tiến thường bi đạt quả chơn.
Ánh sáng Vô Vi chiếu hợp thì,
Tùy nghi xử dụng luận đường thi,
Thâm tâm bát ngát tình thương nhớ,
Xoay chuyển đêm ngày tự thực thi./.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
SỐNG TRONG NGHỊCH CẢNH
( Duyên Kiếp Đương Hành – Saigon 1977)
Cho nên, các bạn tu cái pháp này mà ý thức rõ và cố gắng rồi, như tôi nói: Ôi chu choa! Nhiều người
nói gia đình nó hỗn ẩu với tôi mà ông kêu tôi tịnh, tịnh sao được? Tại vì mình không chịu ở trong trạng
thái của nó, mình ở trong trạng thái của nó thì hồi đó mình cũng nghịch vậy. Rồi bây giờ, mình ở trạng thái
nó rồi mình vẫn cũng thiền, mà mình thiền được tốt thì tự nhiên nó sẽ tốt. Mình kể nó là mình mà mình
được sửa chữa thì mình hút cái phần thanh của nó qua để cho nó tự giải cái trược. Còn mình kể nó là nó,
mình là mình thì hai cái nó nghịch, nó dồn cục với nhau, khó tiến lắm, chậm tiến lắm, tu không được, chỉ
học có một chút xíu đó thôi là mở mà học không được là tức tối, tu không được. Nhiều người ở trong gia
đình bị những nghịch cảnh đó, cha mẹ, anh em đều nghịch lẫn nhau hết, nhưng mà cái đó kêu bằng dẫn
giải tiến hóa mà không hiểu. Đó là một cái trường học để tiến hóa mà không học, chạy đi đâu học nữa. À!
Càng ngày càng tu càng thanh tịnh, các bạn càng quý loài người, quý nghịch cảnh, quý những trạng thái
chống báng mình để mình tiến hóa, quý lắm cần có để đo lường cái tâm thanh tịnh của người tu
Cho nên, những người đó gặp được nhiều nghịch cảnh ở trong khung cảnh đau khổ mà biết tu cái
phương pháp này, họ thấy họ ở trong cái động mà đạt tới thanh tịnh, trong cái khổ họ mới tìm ra được cái
hạnh phúc. Họ nói hồi nào tới giờ họ nói họ tu, tôi không cần cái gì nhưng mà bây giờ anh ở trong cái chỗ
cùng cực anh muốn cần cũng không có thì tự nhiên anh được thực thi cái chỗ đó rồi. Anh trở về cái điểm
thanh tịnh một cách rất dễ dãi. Mà những người ở ngoài này, nói này, nói kia, nói nọ, tôi bây giờ tôi không
cần, tôi tu tôi không cần mà lấy đồ họ, họ la làng. Còn những anh mà đã bị đi cải tạo rồi, mấy anh đó anh
tu anh sướng lắm, bởi vì muốn cũng không có, chỉ muốn có cái, tôi có thể muốn được là hóa giải tôi, đưa
tâm trạng tôi tiến lên cao siêu hơn, ở nơi không ai hạn chế tư tưởng của tôi được phóng lên thanh điển hòa
đồng với thanh điển để hưởng cái hạnh phúc muôn đời, thì ở trong cái động mà tìm cái tịnh, trong cái động
đạt tới cái hạnh phúc là ở chỗ đó.
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 1 2014 chúng tôi đã nhận cho đến 30/03/2014 từ quy` bạn đạo cho quỹ
cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi
Vo Danh (Mtl)
Tran Quang Luc (NY)
Ho Diana (TN)
An danh (CA)
Amy Nguyen (MI)
Vô Danh ( AB )
De Van Duong & Judy Nguyen (CA)
Kim Nguyen (TX)
Ho Thanh Hoang (Mtl)
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Michael Sutherland (FL)
Diep Nguyen (TX)
Vo danh (CA)
Kiet Lam (CA)
Kevin Trinh (CA)
Ly Anh Kiet (CA)
Ly Xuong Phu (CA)
Ngo Van Hung (CA)
Vo Thi Gam (CA)

US$

CA$
200.00

350.00
500.00
3000.00
2000.00
400.00
100.00
200.00
100.00
300.00
100.00
2000.00
300.00
200.00
200.00
600.00
100.00
400.00
3000.00

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
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
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
Kính thư
Phan Cao Thăng
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Bộ video Đại Hội Viễn Tiến tại Montréal năm 2008

Xin kính mời quý vị dành thời giờ coi lại video Đại Hội Vô Vi Quốc Tề kỳ 27 tại Montréal năm 2008 mới
để trên vô vi trang nhà. Bốn ngày Đại Hội được thu gọn trong 7 giờ gồm: Lễ Khai Mạc, Tâm Tình với
Đức Thầy, Thảo Luận Tu Học, Ôn lại Phương Pháp Công Phu - Pháp Soi Hồn - Pháp Luân Thường
Chuyển - Thiền Định, văn nghệ Vô Vi, Mừng Sinh Nhật Đức Thầy, Trình bày kết quả tu học, và Lễ Bế
Mạc Đại Hội.

Đây là Đại Hội mà đã để lại nhiều kỷ niệm với Đức Thầy. Cảnh Đức Thầy đi hết 12 nhóm tu học để gặp
các bạn đạo và nhất là cảnh Đức Thầy ngồi chờ dưới lầu để bắt tay thăm hỏi từng đứa con khi chúng ta trên
đường đi ăn tối. Video không có thu được những cảnh này nhưng những bạn đạo may mắn này sẽ không
bao giờ quên được giây phút đầm ấm và tràn đầy thương yêu nơi Đức Thầy.

"Tôi rất vui được gặp các bạn nơi đây. Tất cả mọi người hội tụ trong sự đóng góp và xây dựng cho chung.
Thành thật cám ơn các bạn . Các bạn vui lên. Chúng ta nghèo thật nhưng mà có tâm xây dựng cho chung.
Các bạn đã đóng góp không ít trong kỳ Đại Hội này. Tôi rất vui và cảm nhận nhiều điều hay của các bạn.
Mong rằng kỳ tới chúng ta sẽ đi nhiều người hơn và đông hơn. Đem những người mới tu tới cùng phát
triển với chúng ta tương lai sẽ xây dựng tốt đẹp hơn. Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn. Chúc
các bạn thượng lộ bình an và tôi xin tuyên bố Bế Mạc ngay giờ phút này." Lời Đức Thầy (ngày 28 tháng
11 năm 2008)
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=887&Itemid=257
http://www.vovi.org/
Ban kỹ thuật
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