Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca

WEB: WWW.VOVI.ORG

số 652

06 tháng 01 năm 2007
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Duõng Haønh
Ñöôøng ñi roõ reät duõng chôn haønh
Theá thaùi nhôn tình vaãn caïnh tranh
Vaên hay cho maáy ñeàu taïo loaïn
Khoù khoå chính mình khoù ñaït thanh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 21/03/98 đến 27/03/98
Copyright 2008 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

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 tỏa 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) Muốn giải mù giải mơ thì phải làm sao ?
2) Tu không tiến thì phải làm sao ?
3) Duyên lành đến không nhận được tại sao ?
4) Làm sao quí thương được ?
5) Sự sáng suốt do đâu mà có ?
6) Làm sao mới được người đời kính trọng ?
7) Muốn tự sửa thì phải làm sao ?
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1) Manila, 21/03/98 6 :36 AM
Hỏi : Muốn giải mù giải mơ thì phải làm sao ?

2) Manila, 22/03/98 3 :45 AM
Hỏi : Tu không tiến thì phải làm sao ?

Ðáp : Thưa muốn giải mù giải mơ thì phải quyết
tâm tu thì tâm thức mới dứt khoát thực hành đứng
đắn pháp môn mà chính mình thực hành
Kệ :
Chẳng còn lý luận cạnh tranh động
Khai triển tâm tư thức một vòng
Ðời đạo thực hành tâm thức giác
Giải mê tỏa sáng tự ngoài trong

Ðáp : Thưa tu không tiến là thiếu cần mẫn và nhịn
nhục. Nếu thực thi đúng hai điều kiện kể trên thì
tâm sẽ yên trí sẽ mở
Kệ :
Khai thông từ phút từ giờ tịnh
Thức giác tâm tư tự cảm minh
Ðời đạo song hành không bở ngỡ
Mê lầm giải tỏa tự tâm minh

3) Manila, 23/03/98 2 :20 AM
Hỏi : Duyên lành đến không nhận được tại sao ?

4) Manila, 24/03/98 4 :20 AM
Hỏi : Làm sao quí thương được ?

Ðáp : Thưa duyên lành đến không nhận được tại vì
thiếu tu
Kệ :
Duyên lành đã đến không thu nhận
Tâm động không yên khó nhận phân
Trí tuệ quân bình nay chẳng có
Tâm đời không hiểu lại phân vân

Ðáp : Thưa muốn quí thương bất cứ việc gì đều phải
thông cảm từ ly từ tí, nhìn thấy họ là mình, thì mới
quí thương được
Kệ :
Thực thi rõ rệt sống chung đàng
Nguyên lý khai thông trí sáng ban
Tâm tưởng sự thành tâm dứt khoát
Càn khôn vũ trụ hợp chung bàn

5) Manila, 25/03/98 2 :54 AM
Hỏi : Sự sáng suốt do đâu mà có ?

6) Singapore, 26/03/98 7 :50 AM
Hỏi : Làm sao mới được người đời kính trọng ?

Ðáp : Thưa sự sáng suốt, do luồng điển trung tim bộ Ðáp : Thưa quên mình và tận tâm phục vụ thì sẽ
đầu phát triển, hội nhập với trung tâm sinh lực của được mọi người kính trọng và giúp đỡ
càn khôn vũ trụ, lượng từ bi càng ngày càng thanh
Kệ :
nhẹ và mở rộng theo chiều hướng ổn định của tâm
Tinh thần phục vụ giúp không công
linh, mới gọi là sáng suốt và nhịn nhục
Giải quyết tâm linh tiến một lòng
Xây dựng cơ đồ không luyến tiếc
Kệ :
Cùng chung tiến hóa chẳng cầu mong
Thực hành tự đạt trí tâm minh
Thức giác minh tâm tự sửa mình
Hòa hợp chung hành thanh điển giới
Cảm minh thiên địa cũng do mình
7) Singapore, 27/03/98 2 :35 AM
Hỏi : Muốn tự sửa thì phải làm sao ?
Ðáp : Thưa muốn tự sửa thì phải thực thi nghiêm luật vô sanh bất diệt mà tiến thân
Kệ :
Pháp môn thực hiện rất chuyên cần
Trí não phân minh tự xét phân
Ðời đạo bao lần xây dựng tiến
Tâm thân an lạc tiến lần lần
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
TAÙC DUÏNG CUÛA HÔI HÍT VAØO
“... Ngaäm mieäng raêng caén nheï nheï ñeå laøm cho maáy huyeät gaân toaøn theå phaûi öùng phoù cöû ñoäng khi
coù lònh. Lònh laø hít hôi vaøo ñoäng heát goïi laø lònh. Luùc aáy ta hít hôi baèng loã muõi nheï töø töø ñem xuoáng tôùi
haï thöøa, roài hít luoân thì hôi aáy seõ tieáp tuïc traøn leân cuoáng hoïng, ñoäng ñeán cuoáng vò truyeàn baù cho phoåi
vaø gan, traùi tim, bao töû, traùi caät xoay chuyeån maïnh ñeå vaøo hieäp tích choã maïch ñoác. Maïch ñoác truyeàn baù
cho caùc moái gaân ñoàng ñeàu xoay chuyeån, caùc ñieån chaâu löu thaân theå tieáp leân cöûu khieáu, truyeàn baù cho
ñieån chaïy xuoáng huyeät luaân xa laø oå nheän...”
TAÙC DUÏNG CUÛA HÔI THÔÛ RA
“...Luùc ta coâng phu luyeän ñaïo hít hôi cho ñaày roài thôû ra, laøm cho traùi tim môû hai loã troáng, thoâng
cho tröôïc khí hoàn ta trong traùi tim tung leân boä ñaàu. Boä laù gan cuøng boä laù phoåi vaø boä bao töû, khí ñieån
trong ba boä phaän aáy seõ soát saéng laøm vieäc khoâng beâ treã vaø coù söùc theâm hôn, nhöng nhieäm vuï moãi boä
laøm vieäc boån phaän khoâng hieäp moät ai, chöõ Phaùp goïi laø Deùtacheù (nôùi ra)
Nhôø vaäy maø chuùng ta khoâng lo ra, khoâng tham saân, khoâng beänh hoaïn, khoâng töôûng töôïng, trôû
thaønh ngay thaúng, chaân chaùnh, nhôø Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån maø thoaùt Deùtacheù bôûi theá ngöôøi
hoaèng hoùa Phaùp Lyù khoâng khuyeân baïn, khoâng thuyeát phaùp, khoâng giaùo huaán veà söï laøm laønh laùnh döõ
Cho neân phaùp lyù goïi laø moät vò thuoác cuûa Phaät truyeàn ra, tröø beänh tham saân, si, aùi, oá, lo chi laø
khoâng hieàn, lo chi laø khoâng heát beänh, nhöng nhôø söï saùng suoát cuûa baûn theå ta thoâng khí, taïo thaønh moät
ngöôøi thoâng minh, trí ñöùc. Vì trong theá gian, tham saân si bæ oåi, bò meâ traàn laám traàn cho ñeán ñoãi ngöôøi trò
nöôùc leân aùn xöû töû boû tuø, caøng cai trò chöøng naøo beänh aáy caøng trôû neân nhieàu hôn, khoâng caûn ngaên ñöôïc.
THƠ
ĐIỂN LÊN TRÊN CHIẾU HÚT
Điển lên trên chiếu hút triền miên
Thiên khí hao nhiên kết mối giềng
Từ đó điển hồn trật tự tiến
Con đường chánh đạo điển hồn yên
Xã thiền sắc diện người tươi trẻ
Chất phác thật thà tính tự nhiên
Nghịch thuận trường thi an lạc thiện
Dung hòa thanh thản an yên thiền
Phúc Tâm Cà Mau 13/12/2007
====
HÒA GIẢI
Chưa hiểu được nhau bị chửi giền
Mỗi người gốc độ chấp như kiền
Giao lưu thẳng thắng xuyên mê lộ
Phán xét ngày sau diện đối hiền
Nghịch thuận ngày nay duyên kiếp trước
Trời cao sắp xếp chung một thuyền
Đồng môn hoà giải oan thù oán
Phá chấp phá mê phá gộng niền
Phúc Tâm Cà Mau 19/12/2007

TÀI LANH
Nghiệp tâm lại cũng rất là kỳ,
Thấy rõ sau cùng quá lụy bi.
Mình nói thẳng ra thời rắc rối,
Người nghe chẳng hiểu : họa cho mi !
Luật Trời thưa thớt nhưng không lọt,
Nhân quả chập chùng lại có ghi.
Thôi nhé nạn người nên nhớ kỷ,
Có duyên có nghiệp khó mà truy.
Phú-Nhuận, 05-11-2007
Thiền Sinh Phương.
===
ÐỊNH TÂM
Ðịnh tâm thì trụ ở nơi đâu ?
Ðịnh ở trong tâm, trụ đỉnh đầu.
Suy nghĩ lo ra phân tán điển,
Di Ðà lục tự kết thành xâu.
Niệm cho pháp lực sáng ngời trí,
Âm phát dũng uy chiếu rạng đầu.
Tuy có mà không người chẳng biết,
Âm thầm góp nhặt Mâu-ni-châu.
PN, 06-11-2007
Thiền Sinh Phương.
3

CHA ơi,CHA đừng buồn con nhé
Con đang cố gắng vượt ngàn khe
Nghiệp trần con đang hoàn trả hết
Nghiệp Đạo con thời ráng chở che
Mong sao đến ngày con trả hết
Sớm cùng hội ngộ với CHA yêu.
Tân Phú 16h40 ngày 13-12-2007
Thanh Dũng

TÂM SỰ VỚI CHA!
Con ngắm nhìn CHA mãi không thôi
Dạ thấy nao nao những bồi hồi
Lòng sao ấm lạ niềm hạnh phúc
Thương quá là thương hỡi CHA TRỜI
Cứ chiều xế bóng hoàng hôn đến
Con ngồi trông gió ,ngó nhìn lên
Thương CHA,nhớ MẸ đầy nhiệt huyết
Quyết hành chơn pháp để về trên

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California
Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin chân thành cảm tạ tất cả các bạn đạo trên thế giới đã và đang
đóng góp cho chương trình tu bổ và nới rộng Thiền Viện Vĩ Kiên.
Sau đây là danh sách bạn đạo phát tâm trong kỳ Đại Hội Thực Hành Chất Phát tại Philadelphia.
Tên
Bùi Minh Công
Ngô Châu
Thái Hồng Huệ
Bùi Thị Tý
Lisa Trần
Võ Thị Tươi
Phan Kim Cúc
Vô Danh
Steven Tran
Trương Thị Vui
Nguyen Ngoc Le
Jennefer Ho
Nguyễn Mạnh Tiến
Võ Quang
Ann K. Porter
Trần Thị Lý
Quách Nhứt
Đặng Thị Triêm
Nguyễn Đình Thuần
Thuy Bùi
Chao Siu Tao Lao
Hồng Hoàng Sơn
Đỗ Viết Quý
Henry Trần
Nguyễn Văn Sơn
Huong T. Mc
Reynolds
Minh Châu
Vũ Khánh Tường
Lê T. Đức
Trang Mỹ Ngọc

Số Tiền
$100.00
$100.00
$50.00
$100.00
$50.00
$100.00
$200.00
$10,000.00
$300.00
$200.00
$50.00
$200.00
$100.00
$200.00
$200.00
$200.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$200.00
$200.00
$20.00
$100.00
$100.00

Tổng Cộng:

$22,293.00
$700.00
$575.00
$50.00

$5,000.00
$100.00
$200.00
$20.00
$50.00

Tên
Đặng Triêm
Vô Danh
Nguyễn Liên
Phạm Thị Huệ
Chị Tâm, Anh Niệm
Phan Thị Hồng Thuận
Trương Thị Tảo
Lê Thành Lợi
Nguyễn Hồng Đức
Nguyễn Công Đức
Nguyễn Thị Bé
Nguyễn Tiếng
Võ Thị Nầy
Thủy Nguyễn
Nguyễn Hiếu
Hoá, Hoà Lan
Trịnh Ngọc Vân
Johan Taft
Vô Danh
Michael Sutherland
Đỗ Thị Khai
Thùng Tuỳ Hỷ

Số Tiền
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$50.00
$50.00
$20.00
$100.00
$100.00
$100.00
$50.00
$50.00
$50.00
$100.00
$200.00
$400.00
$50.00
$80.00
$200.00
$300.00
$100.00
$1,353.00

Văn Phú Cường
Dương Hải Vân

$100.00
$500.00

CAD
CAD

Chị Mỹ Kim
Kiêm Giác Hiển
Phùng Ngầu
Vô Danh

$100.00
$500.00
$40.00
$35.00

CAD
EURO
EURO
EURO

USD
CAD
EURO
AUS
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Nếu bạn đạo nào có đóng góp mà không thấy tên trên danh sách, hoặc chưa nhận được biên nhận để khai
thuế xin liên lạc về: Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Nam California
7622 23rd Street, Westminster, CA 92683
(714) 891-0889
Thành thật cảm ơn sự hợp tác đóng góp của tất cả các bạn.
Thay mặt Ban Chấp Hành HAHVV Nam California
Dương Như Tùng

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui
Chúng tôi đã nhận từ Ðại Hội cho quỹ cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi

Tran Carina (Germany)
Truong
Cuong Nguyen (Mi)
Phung Thi Thi (Mtl)
Nguyen Thi Nga
Lao SiKi Chao Sui Tao
Phung Ngau
Vô Danh
Le Mai (Ca)
BD Belgium
HAHVV Germany
Hong Hoang Son (VA)
Lai T Nguyen (va)
Vu To Oanh & Lieu Wan (Australia)
Kim Nguyen (Qc)
Vo Danh(US)
Vo^ Danh (USA)
Hoàng Lệ Quyên (VA)
Phạm Huệ (VA)
Anh Đặng (con gái bác Triêm) (TX)
AlanHung Le (MN)
Hùng Trương (Ohio)
Minh & Loan (VA)
Hòa (TX)
Võ Minh & Sáu (TX)
Phạm Xuân Thái (CA)
Hồ Mỹ Hằng (CA)
Hồ Mỹ Thanh (CA)
Lisa Ngọc (FL)
Trương Siêu Thanh (CA)
Trương Thị Vui (ca)
Nguyễn Ngọc Lệ (TX)
Võ Huy Cường (VA)
Phạm Thị Loan Anh (France)
Nguyễn Phi Trần
Trần Kim Hằng (VA)
Trần Kim Phượng & Trần Văn Minh (VA)

US$

Currency$

100.00
200.00
200.00
100.00CAD$
100.00
300.00
40E$
35E$
100.00
4000.00
300E$
300.00
300.00
500A$
100.00 CAD$
800.00
400.00
200.00
200.00
500.00
1000.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
300.00
50.00
200.00
100.00
100.00
20.00
50E$
100.00
200.00
400.00
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Lê Hằng (con bác Nho) (VA)
Võ Nhàn Thanh
Trần Thanh Hòa (AB)
Lai Ngọc Tâm (AB)
Lai Ngọc Hoa (AB)
Lai Ngọc Dung (AB)
Phan Thị Thoàn (AB)
Lê Thành Tâm (MA)
Trần Ngọc Dũng & Trần Hồng Hoa (MA)

200.00
100.00
400$CAD
400$CAD
1000$CAD
100$CAD
200$CAD
150.00
1000.00

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui và giúp đỡ tận
tay những gia đình tàn tật nghèo khổ bệnh tật, các em câm điếc và nghèo được đi học, và program ADAPT(Giúp
nuôi ăn học các em gái gia đình nghèo được có nghề tự lập) , bảo trợ trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi , những trẻ em
dân tộc nghèo hay mồ côi ăn học v.v... hay những gia đình nghèo khổ mà Ðức Thầy cho biết cần gửi
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm 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
Kính Thư
Phan Cao Thăng
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