`
Số: 1062 15 tháng 11 năm 2015
Thơ ngỏ
Qui Hoäi
Qui hoäi tình ngöôøi taâm töï ñaït
Caøn khoân qui moät töï phaân baøn
Haønh thoâng töï thöùc gieo duyeân toát
Quaù khöù loãi laàm töï giaùc an
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 27/02/2006 ñến 2/03/2006
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 ñường:
1) Dứt khoát là sao?
2) Tiến hóa nhanh ñể làm gì?
3) Tại sao phải tiến nhanh?
4) Tại sao cứ muốn về Trời ở?
5) Hướng về Trời ñể làm gì?
6) Qui hội tình người có ích gì không?
7) Tạo tâm từ ñể làm gì?

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 1/6

1) San Diego, 27-02-2006 4 : 45 AM
Hỏi : Dứt khoát là sao?

2) San Diego, 28-02-2006 4 : 54 AM
Hỏi : Tiến hóa nhanh ñể làm gì?

Ðáp : Thưa dứt khoát là không tái phạm
Kệ :
Không tái phạm tiến hóa nhanh chóng
Tình người sáng tỏ ý của Trời
Minh tâm kiến tánh hứa giữ lời
Thành tâm tu luyện tiến hóa nhanh

Ðáp : Thưa tiến hóa nhanh sớm về cội
Kệ :
Tiến hóa nhanh từ tâm phát triển
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên
Tiến xuyên trở ngại không còn chậm
Giải mê phá chấp tiến hợp thời

3) San Diego, 29-02-2006 5 : 00 AM
Hỏi : Tại sao phải tiến nhanh?

4) San Diego, 30-02-2006 5: 10 AM
Hỏi: Tại sao cứ muốn về Trời ở?

Ðáp: Thưa tiến nhanh ñể kịp kỳ
Kệ:
Tiến nhanh sớm ñạt thành qui hội
Tình người hòa hợp cùng Trời Ðất
Thành tâm tu tiến ñạt Trời duyên
Tận ñộ quần sanh triển các ngành

Ðáp: Thưa tại vì gốc từ Trời xuống
Kệ:
Trở về nguồn cội qui chơn giác
Chuyển hóa thâm sâu học các ngành
Thanh tịnh giúp ñời chung tiến hóa
Học hỏi không ngừng giác ñộ tha

5) San Diego, 31-02-2006 5: 19 AM
Hỏi: Hướng về Trời ñể làm gì?

6) San Diego, 01-03-2006 5 : 20 AM
Hỏi : Qui hội tình người có ích gì không?

Ðáp: Thưa hướng về Trời sớm thanh nhẹ
Kệ:
Qui hội tình người không bở ngở
Tình thương ñạo ñức tiến từ giờ
Thành tâm tu luyện tránh bơ vơ
Chuyển hóa thâm sâu tiến từ giờ

Ðáp : Thưa qui hội tình người ñể ấm áp
Kệ :
Ấm áp thương yêu tạo tâm từ
Có thừa xây dựng cùng chung tiến
Học hỏi thâm sâu giúp các miền
Thành tâm tu sửa sống an yên

7) San Diego, 02-03-2006 5: 35 AM
Hỏi: Tạo tâm từ ñể làm gì?
Ðáp: Thưa tạo tâm từ ñể ñộ ñời
Kệ:
Thương yêu tha thứ tạo tâm từ
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền
Thành tâm tu luyện sống an yên
Quí tưởng Trời cao rõ các miền
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Tự Thuật Thi
Danh lợi dồi dào tốt ñẹp mà!
Chẳng ngờ ngày tháng sắp mau ra.
Tóc xanh mới ñó nay ñầu bạc,
Tỉnh giấc ñành cam chịu tuổi già.
Hối hận nên tìm ñường ñạo ñức,
Hồi tâm tu tập dứt oan gia.
Duyên lành gặp ñặng lời chơn giải,
Khẩu thọ tâm truyền quý báu mà!
Báu mà tu tập ñạo càng ngoan,
Sớm tối tới lui một khúc ñàng.
Thơ thẩn Huỳnh-ðình lòng không mỏi,
Xuống lên Hiệp-Tích dưỡng tâm nhàn.
Pháp Luân Thường Chuyển phân thanh trược,
Chơn-lý không lìa, chẳng phản quang.
Thâu phóng ra vào miền Cực lạc,
Cửu huyền ñều ñặng ñến Tây Phang.
ðỗ Thuần Hậu
Sa ðéc
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VẤN ðẠO - ðẠI HỘI KY 19 THANH TỊNH
(18/07/2000)
21. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, gặp người ñau khổ, lòng từ tâm khuyên nhủ người tu ñể ñược bớt khổ; bộ ñầu
bỗng nhiên ñiển rút mạnh, nói năng lưu loát, giải thích mọi thắc mắc dễ dàng, không cần suy nghĩ. Khi
ấy, mặt thấy nóng bừng; là sao? Xin Thầy dạy cho chúng con ñược rõ.
ðức Thầy: Hai luồng ñiển Âm, Dương trong cơ tạng nó hội tụ nơi trung tim bộ ñầu, nên mặt nó mới hồng,
tươi ñẹp, và âm thinh phải thay ñổi, nói chuyện hòa ái tương thân với mọi giới.
22. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao dẹp bỏ sự sân si, sự tốt ñẹp sẽ trở về với chơn tâm?
ðức Thầy: Hai luồng ñiển Âm, Dương nó hội tụ, thì sân si không còn. Sân si là sự quanh co, không dứt
khoát. Vì chúng ta hội tụ Âm, Dương hiệp nhứt, nó bừng sáng nơi tâm, nên chúng ta không bận rộn về sự
sân si nữa.
23. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, con cảm thấy trên ñời này con không còn biết ham muốn gì nữa. Biết mình may
mắn gặp ñược pháp Vô Vi, hành pháp. Nay càng hành càng thấy rõ con ñường mình ñi là ñúng. Và ñó là tự
tu, tự tiến; không ai có thể gạt mình. Tự mình có thể phân minh Thanh, Trược, nên tâm con không còn ham
muốn tình, tiền, danh, lợi, tại thế nữa. Chỉ biết, sống chỉ lo tu, mà chết cũng lo tu mà thôi. Ý tưởng như vậy
có ñúng không, xin Thầy minh giải rõ cho con?
ðức Thầy: Dấn thân tận ñộ quần sanh trong Tiểu Thiên Ðịa của chúng ta thì mới tiêu diệt ñược tất cả
những cái phàm tánh ñộng loạn ñể tiến thẳng về thanh tịnh.
24. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao sự chân giác của mọi cá nhân phải ñi tới ñường cùng của ñau khổ mới
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thấy rõ biên giới của Phật pháp?
ðức Thầy: Cho nên Phật là từ bi. Từ bi không có phá ai hết. Người thế gian muốn cái gì thì cho họ; muốn
tới cuối cùng họ mới tự thức. Nếu ñi qua một ñường phố mà ñi chưa hết ñoạn ñường, là tâm mình chưa yên.
Phải ñi hết con ñường rồi, mình mới biết quẹo bên nào là ñúng. Cho nên, Phật pháp gọi là “Từ bi,” không có
bao giờ chặn ñường của người khác; vì chính họ tự thức mới là chánh.
25. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Nguyên tử là gì?” Nó có lợi ích gì cho nhơn sanh và vũ trụ không?
ðức Thầy: Nguyên tử, phản ñộng lực nó tạo sự dũng mãnh cho nhơn sanh tiến hóa. Nguyên tử phản ñộng
lực, mới thấy sự ñau khổ, thực tâm mà xây dựng tình thương và ñạo ñức.
26. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, Thầy có nói Thầy cũng là người kham khổ tại trần. Cũng hưởng như các con,
cũng biết ñau khổ, biết thương yêu, cũng biết xử dụng sự sáng suốt ñể dẹp tự ái. Nếu các con không thực
hành, là các con tự phản lấy chính các con; không phải phản Thầy. Tuy rằng Thầy ñã nói như vậy, nhưng
ân nghĩa và tình Thầy trò, chúng con không thể quên ñược. Ơn tái tạo là dìu dắt chúng con về tâm linh bao
nhiêu lâu nay, làm sao có thể phủ nhận? Thưa Thầy, cũng như ðại Hội ngày hôm nay, không có Thầy, làm
sao chúng con có thể quy tụ về nơi ñây ñể học ñạo nơi Thầy, nơi bạn? Xin Thầy cho lời minh giải.
ðức Thầy: Qua những hành trình ñộng loạn từ nhiều kiếp, mọi nhơn sinh ở ñây không phải là mới một
ngày hai ngày ñâu; mấy ngàn năm cũng có. Qua những hành trình ñộng loạn tự thức, mới nắm vững ñường
ñi. Cho nên tôi thường nói, “Khổ, khổ, khổ, mới bước vào biên giới Phật pháp,” mà buông bỏ tất cả thế sự,
ñể tiến về thanh tịnh mà thôi. Như ngày hôm nay, tất cả bạn ñạo có sự hiện diện ở ñây ñã buông bỏ; về
ñường ñời, ñã buông bỏ rất nhiều. Cho nên, hôm nay mới có hội tụ thành một ðại Hội Tết Vô Vi ngày hôm
nay. Nhưng phải tiếp tục dứt khoát ñể ñi, tiến tới thẳng một ñường, thay vì quanh quẹo nữa.
27. Bạn Ðạo: Thưa Thầy tại sao có bạn ñạo tu chưa ñược bao lâu, sau khi chết ñược Thâ`y cho biết hồn
bạn ñó ñược lên núi Côn Lôn Sơn tiếp tục tu. Có bạn ñạo khác tu ñã khá lâu. Có nghĩa là bạn ñạo ñó ñã
tham dự sinh hoạt trong Vô Vi khá lâu, sau khi chết phần hồn lại ñi xuống ñịa ngục, xin Thầy minh giải cho
chúng con ñược rõ.
ðức Thầy: Cái ñó là tôi ñã phân tách luật nhân quả cho mọi người. Chúng ta làm người nhân tốt thì quả tốt,
nhân xấu thì quả xấu. Cho nên cái ñịnh luật của trời ñất rất khe khắt không phải giỡn như người ñời thấy
không nói gì, muốn làm gì thì làm, ñó là tạo loạn tâm cho chính mình rồi ñi tới chổ khùng ñiên, bịnh hoạn
không cứu ñược.
28. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Từ Quang” là gì?
ðức Thầy: Từ quang là sự thanh nhẹ kết hợp trong tiểu thiên ñịa này, hướng thẳng về sự thanh tịnh của càn
khôn vũ trụ, mới tạo ñược từ quang.
29. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Thiền ñịnh” nghĩa là gì?
ðức Thầy: “Thiền ñịnh” là, chúng ta có cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, và Thiền Ðịnh, phân giải cho nó rõ
rệt, khử trược lưu thanh, hội tụ, nó mới ñịnh. “ðịnh” nghĩa là nó nhập với luồng ñiển ðại Bi ñể nó tiến
thẳng về Niết bàn Thiên giới.
30. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, Pháp lý Vô Vi là một pháp tu, hay là một tôn giáo?
ðức Thầy: Nó là một pháp tu, một kỹ thuật thực hành giải mở những sự trược ô trong tâm thức của chính
mình.
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ðÚC KẾT PHIẾU BÌNH PHẨM ðẠI HỘI 2015 HỌC VÀ HÀNH
Tổng sổ phiếu:
CHƯƠNG TRÌNH ðẠI HỘI

Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy
Vấn ðáp Tu Học (buổi sáng)
Ôn lại Pháp Lý PPCP (các pháp
phụ) (buổi chiều)
Tìm Hiểu và Học Hỏi Chơn Ngôn
ðức Thầy (buổi tối)
Chia nhóm trao ñổi tu học và ñúc
kết
ðề tài sanh tử (buổi tối)
Bạn ñạo ñặt câu hỏi về
PLVVKHHBPP
Văn nghệ
Chuyển vận
Tiếp tân
Khách sạn
Ẩm thực

1
2

Rất tốt
190
173

Tốt
82
93

Tạm
ñược
2
5

3

181

79

11

4

172

99

5

5
6

192
163

75
97

14
17

7
8
9
10
11
12

154
181
191
164
85
75

104
90
68
98
139
112

18
4
8
10
47
75

Không
tốt
1

Không ý
kiến
16
18

290
290

19

290

12

290

9
13

290
290

13
15
23
18
15
18

290
290
290
290
290
290

2

1

4
10

Rất tốt
200

Tốt
Tạm đượ c

180

Không tốt
Không ý ki ến

160
140
120
100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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THƠ BẠN ðẠO
Niệm Phật
Sau buổi ñi làm ta về nhà
Ngồi vào một góc thả lỏng ra
Tâm buông mọi thứ ta niệm Phật
Chỉ nhớ sáu chử Niệm Di ðà
Niệm, niệm, thường niệm, vô biệt niệm
Luôn nhớ ñỉnh ñầu ở trung tim
Hơi thở nhẹ nhàn bình tâm trí
Xếp bằng, thẳng lưng ngồi thật nghiêm
Nghiêm minh kêu gọi bao sinh linh
Lục căn lục trần phải ñồng tình
ðồng tâm hiệp lực cùng niệm Phật
Hồn Vía ñồng niệm thức hồn linh
Mỗi ngày tập niệm ta kiên trì
Năm phút tăng mười niệm khắc ghi
Giữ nguyên mức ñộ ñừng hạ thấp
Chỉ tăng không hạ bền chí ñi
Mắt nhắm nhìn thẳng giữa chân mày
Tập nhìn vào trong chuyển vòng xoay
Tập trung ñiển lực nơi giữa trán
Dần dần ánh sáng phát ra ngay
Ý trụ ñỉnh ñầu luôn hướng thượng
Niệm Phật ñiển rút thấy thân thương
Cảm giác lâng lâng ñiển hoà ñiển
Niệm Phật khai minh mở con ñường
Con ñường khử trược cùng lưu thanh
Niệm Phật chậm rãi ta thực hành
Chấn ñộng Di ðà là chìa khoá
Từng chữ chấn ñộng phát ñiển thanh
Ý niệm thực hành Pháp Vô Vi
Dùng trí khai tâm mở ñường ñi
Thường niệm, nhớ niệm, vô biệt niệm
Trí ý khai thông tiến ly kỳ
Thầy dạy chúng ta niệm thế thôi
ðộng loạn việc ñời luôn kéo lôi
Buông bỏ mọi việc ta niệm Phật
Thành tâm tu niệm ñiển vun bồi
Thủy Bùi Missouri 11/13/2015
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