Số: 816 Ngày: 27 tháng 02 năm 2011

Quaùn thoâng
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo roõ haønh trình
Chuyeån hoaù thaâm saâu töï hieåu mình
Uyeån chuyeån chính mình töï ñoùn ngheânh
Quí yeâu muoân loaïi soáng vöõng beàn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 11/05/2001 đến 17/05/2001
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) Sự thiếu thốn do đâu phát khởi?
2) Thương tình giúp đỡ lẫn nhau tại sao?
3) Tại sao làm người không biết thương yêu nhau?
4) Làm sao đạt được thế giới đại đồng?
5) Hồng huyết cầu dâng cao thì phải làm sao?
6) Muốn thông suốt bộ đầu thì phải làm sao?
7) Người tu mà loạn thuyết tại sao?
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1) Montréal, 11-05-2001 4 : 45 AM
Hỏi : Sự thiếu thốn do đâu phát khởi?

2) Montréal, 12-05-2001 4 : 05 AM
Hỏi : Thương tình giúp đỡ lẫn nhau tại sao?

Ðáp : Thưa sự thiếu thốn do sự tham lam phát khởi
Kệ :
Sợ nghèo gợi ý tham lam động
Ðộng loạn triền miên rất bận lòng
Khó khổ bao lần không đạt được
Tham lam bày biểu chẳng thành công

Ðáp : Thưa duyên nghiệp đã qui định bởi Trời Ðất
Kệ :
Lầm lẫn tiến khó tu tịnh động
Thực hành trong cảnh mông lung tròng
Lập trường không có gieo thêm động
Khó khổ chính mình khó ước mong

3) Montréal, 13-05-2001 3 : 15 AM
Hỏi : Tại sao làm người không biết thương yêu
nhau?

4) Montréal, 14-05-2001 5 : 55 AM
Hỏi : Làm sao đạt được thế giới đại đồng?

5) Montréal, 15-05-2001 3 : 35 AM
Hỏi : Hồng huyết cầu dâng cao thì phải làm sao?

Ðáp : Thưa muốn thế giới đại đồng thì mọi người
phải tự thức chính mình đang sống với Trời Ðất và
đạo, tự tu tự tiến thì mới đạt tới sự quân bình của
nội tâm, hướng thẳng về nguyên lý của càn khôn vũ
trụ
Kệ :
Thực hành chất phát trí khai minh
Học hỏi thanh cao rõ tiến trình
Nguyên lý ban ơn không dứt đoạn
Thành tâm hướng thượng rõ tâm mình
6) Montréal, 16-05-2001 7 : 10 AM
Hỏi : Muốn thông suốt bộ đầu thì phải làm sao?

Ðáp : Thưa hồng huyết cầu dâng cao thì phải uống
thuốc kinh niên giảm xuống thì mới yên
Kệ :
Máu cao mệt ngực khó thở đều
Trí não không minh khó đạt siêu
Chuyển tiến vô cùng gieo động loạn
Thần kinh bất ổn ngộp tim nhiều

Ðáp : Thưa muốn thông suốt bộ đầu thì phải dấn
thân làm việc trong ngày cũng như đêm
Kệ :
Tiếp xúc nguyên năng của Ðất Trời
Thực hành điển giới hướng về không
Ðường đời thông cảm tâm từ tiến
Giải tỏa phiền ưu với thực lòng

Ðáp : Thưa làm người sống tùy duyên mà hành
Kệ :
Không thương không ghét không tương hành
Sống khổ xa nhau chẳng có thanh
Ðộng loạn mưu cầu qui một mối
Thiếu thanh thiếu tịnh khó tương hành

7) Montréal, 17-05-2001 5 : 05 AM
Hỏi : Người tu mà loạn thuyết tại sao?
Ðáp : Thưa người tu mà loạn thuyết tại vì thần kinh bất ổn
Kệ :
Hạ từng công tác tánh không yên
Thành khẩn chuyên tu tự giải phiền
Trí tuệ phân minh qui một lối
Cùng tu cùng tiến chuyển từ hồi
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Vấn đạo tại Ðạị Hội Kỳ Quan (1994)
40.- Vấn: Như vậy là hên hay xui, tại sao đến gặp ông Tám cậu bé bình an vô sự, nhưng chỉ thắc mắc một
chút thôi.
Đáp: Trong một chút đỉnh đó để cho cậu bé hiểu rằng nạn là gì, và nên dốc lòng ngay thẳng lo tu, không
nên đặt sự bán tín bán nghi nữa. Gặp ông Tám là gặp cơ may để hiểu mình hơn. May mắn còn sống tu
cho ngay thẳng tốt đẹp.
41.- Vấn: Chúng con tới cõi ta bà này để học hỏi, có cần phải đi du lịch khắp nơi để biết hết các kỳ quan
trên trái đất này trước khi trở về quê trời không?
Đáp: Nếu có dịp nên đi để cảm thức và hiểu rõ thiên nhiên vĩ đại cuả Trời Đất sắp đặt, chúng ta có dịp nên
đi. Phải tu, không nên ăn nhậu ta bà sanh bệnh không nên đi. Người ta đi người ta đi học hỏi. Các bạn tới
đây học hỏi, ta học hỏi khả năng chúng ta trở về có thanh tịnh hồn nhiên không.
42.- Vấn: Có một cuốn băng ông Tám nói, người lái xe không minh mẫn bị tai nạn, nhưng nếu ăn năn sám
hối thì từ nay sẽ không còn gặp tai nạn nữa. Nhưng không biết ăn năn sám hối bao nhiêu mới đủ để khỏi
tai nạn?
Đáp: Ăn năn sám hối lŕ měnh phá měnh. Ăn nhiều, nhậu nhiều, dục nhiều là mình hủy hoại tâm thân thì
thần kinh không có ổn định, nó lừ đừ thì lái xe nguy hiểm lắm. Người ta biết nuôi dưỡng ăn uống có trật
tự, cơ tạng điều hoà thì đầu óc minh mẫn, làm sao có tai nạn nó xảy ra.
43.- Vấn: Bị accident có phải là để giải trược hay không?
Đáp: Accident là cái nạn. Tại sao bao nhiêu người đi không đụng xe, mình đi đụng xe? Phải kiểm điểm
lại cái nạn của chính mình.
44.- Vấn: Tại sao có những người khi gặp họ ta lại cảm thấy ấm áp trong tim và thương yêu người đó?
Trong khi có những người nói rất hay mà không làm ta cảm thấy ấm áp và cảm động?
Đáp: Đó là cái duyên của mọi người. Người này thích cảnh này người kia thích cảnh nọ. Người này thích
người này, người kia thích người kia. Cho nên cái duyên của mọi người đều khác nhau. Chấn động khả
năng của mọi người vì điển quang đều khác nhau không có giống nhau.
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CÙNG ÐỌC THƠ THẦY
Bước lên bậc thang
(Họa thơ bạn đạo)
Bước lên một bậc thang
Thiếu Dũng thấy bàng hoàng
Xét Mình càng run sợ
Tự Ái lại khó an.

Bước lên sáu bậc thang
Lục Tự chuyển chuyển sang
Con Ðường Tâm tự mở
Hòa Tan xét luận bàn.

Bước lên hai bậc thang
Xét dần mình Tự Mở
Gánh Nặng tâm vẫn an
Quyết tâm Chẳng Bàng Hoàng.

Bước lên bảy bậc thang
Cơ Hàn không còn có
Mưa Gió vẫn sống an
Hòa Ðồng vẹt mây màn.

Bước lên ba bậc thang
Thấy toàn là Thanh Trược
Tâm Sống Tạm hành sang
Gay Gắt vẫn tiến an.

Bước lên tám bậc thang
Bát Ðạt qui tâm an
Kiên Trì tâm vượt mức
Lập Hạnh lý tự bàn.

Bước lên bốn bậc thang
Tứ Phương chẳng rộn ràng
Tâm thức Hồi Sinh tiến
Qui Hình thức giác quang.

Bước lên chín bậc thang
Cửu Trùng nay ló dạng
Bộ Ðầu khai tâm thức
Trì Tâm điển mới an.

Bước lên năm bậc thang
Ngũ Hành ta là chủ
Tiến lên chẳng muộn màng
Muôn màu đều Qui Một.

Bước lên mười bậc thang
Mười Phương chuyển vấn an
Vô Vi mở rộng đàng
Chờ huynh Thức Giác ban.
Lương Sĩ Hằng
Mountain View, ngày 31 tháng 8 năm 1981

Giới Thiệu video Cuộc sống Tâm Linh trên web site ww.vovi.org
Mời quý vị coi lại những lời giảng quý báo của Đức Thầy. Đã 16 năm qua mà nghe như là lời nhắc nhờ
như là mới ngày hôm qua. Đúng như là "Kinh Sống" mà Đức Thầy thường nói.
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=464&Itemid=181
Kính mến
T.N. Dũng
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Ông Tám giảng

:
Trong này đã dạy từ li từ tí, dạy cái Thủy từ trái cật xung lên cái não, rồi từ ở trên đem cái Diên Hống,
nước Cam Lồ là cái bọt nước miếng của chúng ta mà nền khoa học hiện tại cũng xác nhận rằng bọt nước
miếng là trị bá bệnh trong cơ tạng. Các bạn đã may mắn co lưỡi răng kề răng niệm Phật và nuốt nước
miếng hằng ngày. Ðó là đã lo trị bệnh tâm lẫn thân, kỳ diệu vô cùng. Càng ngày càng niệm càng nuốt nước
miếng thì thấy cái mặt càng ngày càng tươi, thay đổí! Thậm chí những người mặt nám mà ngày nay tu, cố
công làm đúng theo pháp mặt mày vẫn tươi và tiêu trừ tất cả những cái nám đó.Nám mà thể hiện trên mặt,
đó là nạn. Chúng ta cố gắng tu rồi nó thanh lọc, không còn nám nữa, là cái nạn nó sẽ tiêu trừ. Trong nội
tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ. Nhờ đâu?
Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh mà những người thực hành không trì chí làm nửa chừng thay
đổi, than ván đủ chuyện. Chúng ta kỳ công cho chính ta thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc
nữa! Rất rõ ràng tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn. Người tai nạn đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp nhưng mà
chỉ sơ sài mà thôi! Những cái nạn lớn đó nó muốn áp đảo các bạn mà các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh
hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ có thể tiến tới vô thức đó, nên ngộ nạn nhưng mà tránh khỏi.
Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết, chỉ ngồi, chỉ nhờ vào cái sự trật
tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng.
Trích Kinh A DI ĐÀ (tr 131-132 )
GIẢI TRƯỢC
GIẢI NẠN
DIÊN HỐNG
Chú thích.- Tôi xin phép được trích đoạn văn nầy trong Kinh A DI ĐÀ là do một biến cố quan trọng xảy ra
cho hai vợ chồng tôi trong thời gian vừa qua.
Vào đầu tháng 9/2010, Vợ Chồng chúng tôi thoát khỏi một Car Accident nặng. Xe hơi CRV-LX của tôi bị
nghiền nát, tình trạng phế thãi ( Total Loss), nhưng hai vợ chồng chúng tôi bình an, vô sự . Quả thật là
một ÂN ĐỘ bất ngờ của Bề Trên.
Hồ Huệ Trích –
THƠ
ĐẠO ĐỨC
ĐẠO là gốc Đức mới là đầu
Đạo hạnh cao dày Đức phải sâu
Đạo thuộc tinh thần phản bổn nguyên
Đạo rèn huệ mạng sản minh châu
Đạo mà vô đức kể như không
Đạo nương vịnh đức mới bền lâu
Đạo, đức song tu đến bến bờ
Đạo ở trong mình chớ kiếm đâu
Đạo ở trong mà đức ở ngoài
Đạo là nguồn cội ráng lần thâu
Đạo cả nên, không cũng tự mình
Đạo Đức song toàn dể có đâu.
TVTLTC 11.11.10
Minh Thạnh

MỸ THO
Nhân dịp ghé qua mới biết nhà
Cầu Bần Tám Đức cất ngôi gia
Chúc anh tiến hóa đường chơn pháp
Xuân mới duyên lành mới biết nha.
Sài-Gòn, 8-2-2011
Minh Vô Vi
-----

DU HÀNH
(Thân tặng Anh Lê-Cảnh-Từ ĐQ)

Trở lại quê nhà ăn Tết ta
Ban vui cứu trẻ giúp người già
Du hành một chuyến Nam Trung Bắc
Tình nghĩa tràn đầy thán phục nha!.
Sài-Gòn, 8-2-2011
Minh Vô Vi
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TU LÀ CỘI PHÚC
Quyết tu Cực Lạc chẳng còn xa
Mê mết trần ai khổ khó qua
Học đạo tầm sư chưa thiệt muốn?
Tầm Tiên thoát tục đợi về già!!!
Công danh cái thế sanh tâm mị
Phú quí công hầu lắm kẻ sa
Cực Lạc Thiên Đàng ít được hỏi
Nặng nề Địa Ngục họ kêu:"Nhà".
Kính bái
Sài-Gòn, 22-02-2011
Huệ-Nhựt
----

THƯỢNG KIẾNG VÔ VI
THƯỢNG lộ Phúc, Từ đến Bạc Liêu
KIẾNG Quan Thánh lễ đạo tâm nhiều
VÔ Vi chứng ngộ Tô Văn Việt
NGÀY tháng trôi nhanh như giấc mộng
GIÊNG - một pháp hành giải thoát siêu
Cà Mau, 17-02-2011
----

LỜI THẦY TUYỆT ĐỐI ĐÚNG
Không đổi sửa lời pháp lý này
Tôn sư trọng đạo học trò ngay
Khéo khôn khôn khéo trung thành tiến
Phán xét cuối cùng khỏi bị đày
Tổ chức Vô Vi đúng chơn truyền
Cùng nhau hội nhập đạo hòa yên
Chung thành cộng điển hòan nguyên tiến
Trung chánh phật duyên mãi nối liền
Trong cơn sàn sẩy chúng ta đây
Lựa chọn những ai trung pháp nầy
Đổi mới từ lâu nay vẫn mới
Lời thầy tuyệt đối chẳng hề sai.
Cà Mau 20/2/2011
Phúc Tâm

MỘT NĂM TRUYỀN PHÁP
KỸ thuật Vô Vi chỉ tỏ tường
NIỆM hành rốt ráo chớ lương ương
MỘT đời tu học muôn đời hưởng
NĂM tháng dầy công một khắc tường
TRUYỀN dạy thực hành giải ác ý
PHÁP lành siêng luyện hóa hiền lương
ANH linh sáng suốt minh Chơn Pháp
PHƯƠNG tiện Trời ban thoát nhiễu nhương.
Phú Nhuận, 14-02-2011
Thiền Đăng.
---LÝ THUYẾT & THỰC HÀNH
LÝ suông chẳng dụng chậm đường tu
THUYẾT giảng lung tung tạo tâm mù
THỰC tiễn tu hành khai tánh thiện
HÀNH trì khổ luyện giải khờ ngu.
Thanh Đa, 19/02/2011
Anh Phương
-----XUÂN TÂM
Tân Mão - Xuân về thật là vui
Người người hớn hở - Đạo tầm tui
Xuân đến mang bao tình thương đến
Đạo Đời song hỷ mới thật vui
Kìa cánh mai vàng như muốn nói
Xuân ơi, Xuân đến, nhớ đừng đi
Mai có biết Xuân nào vĩnh cửu
Xuân ấy - Xuân tâm rất diệu kỳ.
TP.HCM. ngay29-01-2011
Thanh Dũng
----

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu Nguyễn Thị Huê (nhạc mẫu của đạo hữu Huỳnh
Minh Bảo), từ trần ngày 17/02/2011 tại Liancourt (Pháp quốc), hưởng thọ 92 tuổi, được siêu thăng tịnh
độ.
Thành thật cảm ơn quí đạo hữu
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc
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BẠN ÐẠO VIẾT
THƯỢNG KIẾNG VÔ VI
-Ngày 14/2/2011 (dương lịch) bạn đạo cà mau được một điện tín của bạn Việt bạc liêu mời lên chung thiền
thượng kiếng
-Đòan chúng tôi.Văn Phong ,Ngoan, Hưng, gia đình anh Tỷ, và tôi. Tất cả 8 người
-Khởi hành lúc 7h sáng ngày 17/2 /2011 nhầm ngày rầm tháng giêng al, dọc đường vì thời gian còn dài
đòan ghé quán võng nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng
-Tiếp tục lên đường đến bạc liêu đúng 10h được bạn Việt cho người ra đón về nhà
-Căn nhà mới xây dựng rất đẹp tọa lạc trên nền đất mới quy hoạch ,bên trong khá rộng ,chúng tôi ngồi
chung quanh chiếc bàn mêka trắng cùng 1 bạn đạo sóc trăng anh Dân. Du gia chị Hương ,Hà .Phú Lộc ,anh
Mười Thanh,anh Tông .Bạc liêu anh Thạnh,bạn Buông ,và gia đình bạn Việt tất cả khỏang 20 người
-Đặc biệt có anh Từ Đức Quốc ,anh là người đề xuất cho bạn Việt thượng kiếng VÔVI
-Vì đến sớm thừa thời gian ,chúng tôi đàm đạo rất vui vẻ .Tánh tôi rất hồn nhiên bốn bể là nhà nói chuyện
buông lõng tự nhiên .Anh Thạnh phê bình,tôi cũng phê bình lại ,anh và tôi rất vui không tự ái và ngộ nhận
được cái sai của chính mình.
-Lâu rồi nay gặp lại anh ,trông anh thanh thản nhiều ,giữ tâm thanh tịnh rất đáng phục .
-Ý tôi muốn trao đổi trong tinh thần an hòa thiền học ,nếu sự an hòa có , sẽ nhận được ban chiếu của bề
trên ,rất có lợi cho gia đình người thượng kiếng .
-Chương trình chuyển sang văn nghệ, Văn Phong ca 1 bài ,bạn Hà ca 1 bài ,tuy bạn Hà đã có gia đình
nhưng rất e thẹn như trai tân ! ,anh Mười Thanh trưởng ban văn nghệ phú lộc ,tuy anh lớn tuổi nhưng lại có
chất giộng trẻ chung mạnh mẽ hay đáo để không thua gì các nghệ sĩ chuyên nghiệp ,bạn đạo ngơ ngác
hướng nhìn về anh vỗ tay táng thưởng rất nhiều,nhưng rất tiếc anh chỉ ca 1 bài ,và còn 2 bạn đạo cà mau
chưa được thi thố tài năng.
-Ngày lễ thượng kiếng, bạn Việt là vai chánh ,tất cả đều nhường anh hát anh tự sáng tác tự ca rất xuất sắc
,văn chương lời hát chảy chuốt mạch lạc ,cộng thêm anh có chất giọng thiên phú ,anh say mê ca và ca rất
nhiều bài nội dung xoay quanh trong tình thương xây dựng .
-Đúng 12 h bắt đầu thượng kính nhưng lại có 1 trục trặc lớn do 1 cư sĩ phương xa anh gặp trong những
ngày cứu trợ vừa qua bày ra thêm nhiều hình thức như thêm 2 miếng kiếng bát quái ,lư hương ,3 cây nhang
,3 ly nước v.v…..1 điều mà lời giảng trong kinh điển để lại không hề có nói đến .
-Đổi mới ?thầy đã đổi mới từ lâu .VÔVI lúc nào thời điểm nào cũng mới ,chúng ta không cần phải thêm
bớt 1 điều nào cả đổi mới không đúng chẳng khách nào sửa pháp
-2 ngày chánh để thượng kiếng mùng 1 và ngày rầm (al) 1 miếng kiếng, bình bông trắng và 5 lọai trái cây
là đủ lễ .
-Các bạn có thể nghiên cứu lại kinh Thực Hành Tự Cứu hoặc kinh Hành Thiền
***
Thựong kiếng muốn được ứng linh
Giử y bổn chánh anh minh đặng lành
Bề trên ban chiếu điển thanh
Người tu trung tín gia đình tất an
***
-Bản thể có thủy điển tương giao
-Bộ đầu có lư hương xạ nhiệt
-Trực tiếp hướng niệm tâm tâm tương ứng bên trên tức khắc được sự ban chiếu nếu có lòng thành .được sự
giải thích của đòan gia chủ thức ngộ vui vẻ và buổi thượng kiếng được bắt đầu ,bên trái nhóm nam bên
phải nhóm nữ
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-phòng thượng kiềng thật nghiêm trang anh Từ chủ lễ hướng dẫn cho gia chủ cách hướng niệm trước kính
VÔVI ,nguyện gia đình bình an ,người tu tu hành tinh tấn
-tỉnh lặng được 15phút , trong thời gian ấy 1 bạn nữ cà mau chứng nghiệm được ánh sáng trắng ,chứng tỏ
có sự quang chiếu của quan thánh và cộng đồng VÔVI bên trên.
-Buổi thượng kiếng thành công tốt đẹp.
-Sau khi dùng tiệc chay xong do gia đình gia chủ thiết đải . Bạn đạo chia tay ai về xứ nấy,trong niềm vui
DI THIỆN TỐI LẠC
***
Hộ pháp VÔVI điển thánh này
Bảo hòa gia quyến yên bình đây
Người tu tinh tấn an hòa pháp
Trung tính kính này linh ứng hòai
***
Nam Mô A Di Đá Phật vạn vật thế bình
Cà Mau 19/02/2011
Phúc Tâm kính bái

----
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