Số: 811 Ngày: 23 tháng 01 năm 2011

Nghieäp Löïc
Nghieäp löïc tuøy duyeân hoïc hoûi yeân
Söûa tieán chính mình caûm taâm hieàn
Tieán hoùa khoâng ngöøng töï vöôït xuyeân
Khai thoâng trí tueä töï caûm yeân
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 06/04/2001 đến 12/04/2001
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) Không có khả năng đảm trách việc đạo thì sẽ ra sao?
2) Thiêng liêng khống chế tư tưởng là sao?
3) Tại sao loài người thường bị hiếp đáp bởi kẻ mạnh?
4) Trí tâm thông suốt thì sao?
5) Cơ thể con người nhận nhiều lại không có lợi tại sao?
6) Làm người phải chịu tam đại sự tại sao?
7) Ðộc tố thành tựu nơi nào?
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1) Monaco, 06-04-2001 3: 20 AM
2) Monaco, 07-04-2001 4: 20 AM
Hỏi: Không có khả năng đảm trách việc đạo thì sẽ Hỏi: Thiêng liêng khống chế tư tưởng là sao?
ra sao?
Ðáp: Thưa tin là có không tin là không có, tiếng
Ðáp: Thưa đảm trách việc đạo mà không có khả nói vọng từ xa do tâm hướng đâu thì học nơi đó
năng thì sẽ bị nhồi rất nhiều khó tu khó tiến
Kệ:
Hướng đâu học đó cũng do mình
Kệ:
Duyên lành không đến trí không thông
Ðộng tịnh chuyển thâu tự giác minh
Trí tuệ không minh trí chuyển vòng
Khai triển hành trình trong ý thức
Thực hành chơn pháp lại càng minh
Dội ngược không thành tâm loạn động
Tình thương đạo đức chuyển khai vòng
3) Monaco, 08-04-2001 8: 30 AM
4) Monaco, 09-04-2001 10: 40 AM
Hỏi: Tại sao loài người thường bị hiếp đáp bởi kẻ Hỏi: Trí tâm thông suốt thì sao?
mạnh?
Ðáp: Thưa trí tâm thông suốt là quân bình tự đạt
Kệ:
Ðáp: Thưa phần đông không hiểu lấy chính họ và
không quí lấy chính họ làm sao biết thương người
Thành tâm phục vụ lý quân bình
khác lúc nào cũng vắng tâm từ mạnh hiếp yếu là
Dẫn giải rõ rệt cảm thấy khinh
vậy
Nguyên lý trần tâm xây dựng tiến
Thành tâm tu luyện hiểu chính mình
Kệ:
Lấn nhau tại thế là trí chưa thông
Hậu quả cưu mang tự tréo trồng
Tai hại không hay tâm lại động
Tâm từ không có lại cầu mong
5) Monaco, 10-04-2001 3: 40 AM
6) Monaco, 11-04-2001 4: 05 AM
Hỏi: Cơ thể con người nhận nhiều lại không có lợi Hỏi: Làm người phải chịu tam đại sự tại sao?
tại sao?
Ðáp: Thưa làm người bắt buộc phải chịu ăn ngủ ỉa
Ðáp: Thưa cơ thể có luật sống ít thì không đủ, tam đại sự, thấy rõ có nhập thì phải có xuất
nhiều thì sẽ bị tràn ngập
Kệ:
Ăn vô thì phải xuất ra liền
Kệ:
Tham nhiều lại bị tràn ngập bệnh
Bác ái công bằng tự tiến xuyên
Trí tuệ phân minh phần chuyển xuất
Thiếu thốn không sao tự cứu mình
Bệnh nặng do tham uống thuốc bổ
Bình tâm thấy rõ ứng nhãn tiền
Hư gân hư cốt tại không minh
7) Paris, 12-04-2001 3: 20 AM
Hỏi: Ðộc tố thành tựu nơi nào?
Ðáp: Thưa độc tố lâu ngày thành tựu thành một khối sanh bệnh, máu huyết rất khó lưu thông, chuyển
động khắp nơi nơi, không khác gì tình Trời mưa và bão
Kệ:
Lưu hành bất nhứt chuyển thành động
Khó khổ nan y nguyện ước mong
Trí tuệ không thông tình khó tiến
Vận hành không đạt tự ngoài trong
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại đại Hội Kỳ Quan
19.- Vấn: Câu hỏi thứ hai cuối cùng của một bạn đạo. Nếu được thì cho bằng cách nào?
Đáp: Thì cái từ trường rất dể dãi. Nhiều khi tôi nhắc bạn đạo soi hồn nhắm mắt nhìn trung tim chơn mày,
lúc mình đi thăm người bịnh mình cũng nhìn ngay trung tim chơn mày của đối phương mà an ủi đôi câu,
cái đó nó cũng truyền qua liền tức khắc, nó truyền qua liền, tâm mình cầu nguyện cho họ bình an. Cho nên
nhiều người bịnh, người tu đi thăm người bịnh ít lần thấy họ bớt cũng mừng, nhưng mà không hiểu tại sao
họ bớt. Vì cái từ trường của người bạn quá tốt chuyển cho họ tự thanh lọc tâm thức, và họ dũng mãnh tiến
lên vượt qua tâm bịnh thì nó đỡ được ít nhất 60% bịnh hoạn. Cho nên gần đây ở khắp các nơi, cũng có cái
kêu bằng nhân điện healing trị bịnh cho người ta bằng nhân điện là vậy.
20.- Vấn : Đi vào chổ động loạn thì chổ tam tinh cảm thấy nóng và xoay xoay, như vậy có sao không thưa
Thầy?
Đáp: Sợ là sợ nhất nó áp đảo phía sau ngọc chẩm này và làm cho cái ngực nó nặng, cái đó mình phải rời
chổ khác, không nên ngồi đó. Ở đó rồi nghe người ta nói này kia nọ rồi mình tin tưởng. Cái tin tưởng của
mình làm cho thần kinh yếu họ nhập xác mình được.
21.- Vấn: Một mình tôi đi đây đi đó để cấy phúc điền vào tâm các bạn, lời Thầy có vẽ nghẹn ngào, thưa
có phải Thầy buồn vì không có ai phụ Thầy dạy dỗ chúng con, hay vì chúng con là gánh nặng của Thầy.
Đáp: Cấy phúc điền là tôi nói rõ khả năng của các bạn, tôi nói rõ khối óc của các bạn, tôi nói rõ chấn động
lực sẳn có của các bạn, mà các bạn không dùng, không phát triển uổng cho một kiếp người. Đau khổ chổ
đó, vì chúng ta đồng sống trong cái hạnh phúc của trời ban, mà chúng ta không tận hưởng cái hạnh phúc
đó, thì uổng cho một kiếp người. Con người mà biết được thì khả năng con người sẽ phong phú vô cùng,
và phục vụ nhân sanh vô bờ bến. Chúng ta sẽ sung sướng hơn cái cảnh này.
22.- Vấn: Ông Tư là người độc nhất vô nhị. Thầy là người độc nhất vô nhị. Thế thì có người nào kế tiếp
Thầy sau này độc nhất vô nhị nữa hay không? Người kế tiếp thầy là do Thầy chọn hay Thượng Đế chọn.
Đáp: Mọi bạn đều độc nhất vô nhị. Ở thế gian không có ai chế được hết, cho nên bình đẵng là vậy. Cho
nên các bạn cố gắng tu đi, rồi các bạn sẻ hiểu rõ độc nhất vô nhị là gì. Có một không hai, khối óc con
người là độc nhất vô nhị, cho nên không có bị lệ thuộc, ý thức rất rõ ràng. Chúng ta đồng độc nhất vô nhị.
Chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Khối óc là ánh sáng của mặt đất.
23.- Vấn: Con ngồi thiền trước kiến Vô vi thấy Phật Như Lai có hào quang chung quanh cùng ngồi như
con mà đối chiếu từ trong kiến ra chỉ chừng hai giây thì biến mất, đó là ai thưa Thầy?
Đáp: Cái đó là tâm thức của đối phương (nghe không rõ) của chính mình chịu tu và gom gọn luồng điển
lên bộ đầu. Cái đó nó hóa giải ra từ cái vía của mình, có thể biến thể từ một vị Phật, nhưng mà cái đó
không nên tin nó. Chúng ta nên tự thức lấy sự sáng suốt của chính mình phóng ra mới là chánh pháp.
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CÙNG ÐỌC THƠ THẦY
Tiền
Tình đời đen bạc khó ghi,
Tiền thời hai lưỡi, tạo thi cảnh đời.
Duyên lành tận độ không rời,
Nợ thời vay trả chẳng đời nào xong.
Vía thời chuyển hóa lòng vòng,
Hồn trong mê loạn khó mong được về.
Ly phân rạn nứt nhiều bề,
Tan tành từng mảnh, tạo mê tạo lầm.
Mang mang sống chết bần thần,
Khổ đau nhiều cảnh khó phân đạo đời.
Trước sau khổ não khó rời,
Chật vật ích kỷ khó thời tiến thân.
Không tu ứ mật ứ gan,
Lại càng thêm khổ, chẳng bàn được chi.
Trường đời lôi cuốn dự thi,
Khổ thời cam chịu dự thi kỳ này.
Quyết tâm học hỏi theo Thầy,
Giữ tâm thanh tịnh, giải vây giải khờ.
Lương Sĩ Hằng.
Tây Đức, 20-10-1989
Trích Kinh A Di Ðà
Thời HẠ NGƯƠN
Khi trong đời người cùng nước lộn xộn, thì chúng ta nên biết, Trời Phật cũng như người thế gian, khi gần
đến sang thế kỷ, thì cũng sanh loạn lạc trong các nước, thì đời đạo đều đảo điên tất cả bầu trời thế giới, đấy
là ngày hôm nay năm 1966, bạn cũng biết cho. Ðúng 2.000 năm là hết đời Hạ ngươn sang Thượng ngươn,
thì tất cả các nước đều lộn xộn, thành bại hưng vong. Còn những người đời là dân trong nước thì bị điêu
đứng khó khăn, nếm đủ chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng, phần nhiều vì chỗ ấy. Những phần đạo là người
hiền, cũng chịu ảnh hưởng chung, nên ai ai cũng muốn yên tịnh, bằng an vô sự mà thôi.
Sự xáo trộn lôi cuốn, cái lành dữ lộn lạo trong nước, không khác nào trời đất mới mở, người không tu lo
làm ăn, còn có một phần hung dữ tàn bạo, thì càng hung dữ tàn bạo lừng lẫy hơn. Hiền lành hung dữ đều
xáo trộn, trong lúc ấy hiền muốn hiền hơn, hung dữ muốn lừng lẫy hơn, cũng có một phần vô phước vô gia
thê, vô bờ bến, làm cho cực điểm trong đời, sự hung dữ lừng lẫy hơn mới sanh loạn ly hỗn độn, thì chúng
ta nên biết cho nước nào cũng có nhân viên can dự. Còn gia đình cũng như trong nước, cha đối với con,
chồng đối với vợ. Chồng vợ cha con đều lộn xộn, quên đạo lý.
(Trích Kinh A DI ĐÀ Chú giải, trang 243, Phần BỔ DI )
Hồ Huệ
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THƠ
THEO BƯỚC CHÂN THẦY.
HOÀN thiện tin yêu với Đức Thầy.
THÀNH tâm nhứt nguyện pháp không hai
SỨ mạng niềm tin đồng phát nguyện
MANG đến quần sanh phật tánh khai.
THIÊNG ý một lòng vì đạo pháp
LIÊNG hiệp kết đoàn siết chặc tay
ĐEM thương yêu nhịn nhục tha thứ
ĐẾN xây dựng chắc pháp môn Thầy
QUẦN sanh mơ ước trường tồn mãi
SANH thành lớn mạnh hợp thời đại
MỘT pháp tuyệt vời nguyên kỷ này
PHÁP thoát trần ai kiến Phật đài
BÁU như vàng, ý chí kim cương
TRONG tâm bạn đạo hằng kỳ vọng
THỜI gian dòng chảy không ngừng nghỉ
ĐẠI phước vô vi pháp môn lai
KỶ nguyên Di lạc Hồng Ân chuyển
NGUYÊN PHÁP VÔ VI thời hiện đại
DI chúc Đức Thầy tôn chỉ thành
LẠC PHẬT LONG HOA độ tới Tây.
TVTLTC 17.08.10
Minh Thạnh.
---TU LUYỆN
Tu là phải sửa, học, hành , luyện
Luyện đạo soi hồn tri bổn nguyên
Công phu luyên pháp luân an tịnh
Hai pháp hành xong đến định thiền
Đêm ngày thuần thục dày công phu
Thông khai điển chạy là thanh điển
Huyền vi nhờ điển đạo càng minh
Điển thanh nới rộng nội tâm tiến
Niệm phật, niệm hoài, vô biệt niệm
Trần tâm thức giác về chơn điển
Điển thông thanh lọc thấy chơn như
Ba pháp diệu hành tự vượt xuyên.
TVTLTC 17.11.10
Minh Thạnh
----TỐI TĂM
Ngày tháng trôi dần sắp hết năm
Nhớ ngày Thầy đến buổi trăng rằm
Ba năm thấm thoát theo Thầy Tám
Sám hối đêm ngày vẩn tối tăm
Sài Gòn, 18-01-2011
Minh Vô Vi

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
CHÚC mừng năm mới năm chuyên cần
MỪNG Tết nhà nhà vui đón Xuân
NĂM Mão tu cần tâm tánh sáng
MỚI hòa điển giới thoát hồng trần.
Sài-Gòn, 18-01-2011
Minh Vô Vi
----MỪNG XUÂN TÂN MÃO
MỪNG Xuân kính chúc bạn gần xa
XUÂN đến tâm năng niệm Phật Đà
TÂN Mão tu hành đắc độ thế
MÃO niên hành đạo đắc thăng hoa.
Sài-Gòn, 18-01-2011
Minh Vô Vi
----THỊNH THỜI
Hàng năm đón Tết giao thừa
Tu thì đón điển con vừa tiếp thâu
Trời ban khí điển cơ mầu
Tâm thành Phật chứng bộ đầu điển lai
Đầu năm Tân Mão triển khai
Hành thiền tâm tịnh tương lai sáng ngời
Chúc mừng bạn đạo khắp nơi
Luyện Hồn xuất thế người người Phật Tiên
Xuân về hướng thượng hồn nhiên
Chúc mừng đạo pháp Vĩ Kiên thịnh thời
Sài Gòn, 18-01-2011
----CHÚC XUÂN 2011
CUNG kính Đức Thầy Đức Tổ Sư
CHÚC mừng Bạn Đạo Pháp Ông Tư
TÂN niên phát triển Đời và Đạo
XUÂN đến an vui tiền bạc dư
CHÚC xuân Bạn Đạo quê nhà
MỪNG vui đoàn kết thuận hòa thương yêu
NĂM Tân Mẹo tốt mọi điều
MỚI luôn hành pháp tiến siêu nhiên hoài
CHÚC riêng Bạn Đạo phương xa
MỪNG xuân tiến hóa đậm đà tình thương
NĂM Tân Mẹo đoạt kỷ cương
MỚI thành đạt quả âm dương tương phùng ./Cà Mau, 25-12-2010
Út Hoa Kính Chúc
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TRƯỜNG TIẾN HÓA
Thế gian là bãi trường thi (1)
Đèn lòng không sáng chậm đi về nguồn
Tình tiền danh lợi bẫy khuôn
Không sao tránh khỏi vở tuồng trần gian
Nhân nào quả nấy rõ ràng
Không gây nhân xấu dứt màn bi ai
Thực thi cân nhắc hằng ngày
Nhẫn hòa vi quý triển khai tâm hồn
Chuyên tu giải thoát mới khôn
Tùy duyên gặp đạo pháp môn tu hành
Chung quy chỉ muốn nhẹ thanh
Vượt lên cõi thấp tâm thanh hướng về
Trung tâm sinh lực chủ đề
Hồi quang phản chiếu quy về tâm an
Lắm khi gặp cảnh bẽ bàng
Nhân duyên nghiệp xấu vương mang do mình
Tạo gây như bóng theo hình
Tốt hơn buông bỏ mới minh đạo mầu
Sửa tâm sửa tánh mong cầu
Từ bi bác ái cần giàu tâm không
Hữu vi sắc tướng vọng mong
Vô Vi huyền bí khai thông nhiệm mầu
Vô Vi Pháp Lý diệu sâu
Lưu thanh khử trược nhờ bầu điển quang
Tạ ơn Thầy Tổ vô vàn
Phát minh đạo pháp ân ban cho mình
Hành thiền khai mở tâm linh
Hòa cùng điển giới siêu sinh đời đời ./II
Thế gian cõi tạm bãi trường thi (1)
Học nhẫn học hòa mới kịp kỳ
Danh lợi tình tiền là cạm bẫy
Vướng vào khó tránh cảnh sầu bi
Nhân nào quả nấy luôn ghi nhớ
Hạnh đức vun bồi vững bước đi
Dứt nghiệp tạo gây về bến giác
Tâm không thanh nhẹ đạt khoa kỳ ./Cà Mau, 16-01-2011
Út Hoa
(1) Đức Thầy giảng pháp

TIN PHẬT
Người tin nhân quả tức là tin phật
Nghịch cảnh đến đòi hiển biết nguyên nhân
Vay phải trả nhẹ nghiệp ấy là ân
Gieo hạt lành trong niềm tin giữ giới
Thiếu một đồng cũng còn trong bể khổ
Sống thiện hiền vẫn gánh nợ chúng sanh
Đất phù sanh ,tứ đại mới hình thành
Thiền vô vi từ bi huờn công đức ấy
30-12-2010
VN,Văn Phật Tử
----CHÚC BẠN
CHÚC anh gặp được một tình thâm
TRẦN tánh hợp nhau thật khó tầm
BÁ chúc thiền tu luôn tỏa sáng
TÙNG theo đạo pháp chuyển mê lầm
CÙNG nhau trao đổi nguồn chơn lý
MAI đạt cảnh thiền học diệu thâm
VĂN tự trao dồi minh đạo pháp
CHẤT hòa Thiên Điển vượt thăng trầm.
Dĩ An, 14/01/2011
Châu Kim
---TẤT NIÊN BỬU HÒA
Nay đến Thiền Đường Bửu Hòa
Tất Niên vui tiến lập đà yêu thương
Chung vui đóng góp khai đường
Một năm vượt mọi nhiễu nhương trần đời
Cuối năm tổng kết vui chơi
Cùng nhau trao đổi Chơn Lời Thầy ban
Giúp nhau xây dựng Đạo Vàng
Chung vui tu học vượt ngàn khó khăn
Công phu khai triển cao tầng
Điển Hồn tiến hóa đạt phần nhẹ thanh
Trở về nguồn cội thiện lành
Theo gương Thầy Tổ thực hành siêng năng
Khai minh thấu tỏ Lẽ Hằng
Thực hành tự cứu, góp phần độ tha
Thực thi đúng ý Trời Cha
Công trình, công quả hợp hòa công phu
Tu sao đáng bậc Hiền Nhu
Vía Hồn thanh nhẹ ngàn thu an nhàn
Bền tâm khai triển Điển Quang
Long Hoa Đại Hội bảng vàng có tên
Đường tu kiên quyết vững bền…
Bữu Hòa, 16-01-2011
Mai Văn Chất.
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XUÂN NIỆM HÀNH “2011”
Mỗi vước chân đi một niệm hành
Nghe lòng trãi rộng giữa đêm thanh
Lục căn sáu cửa đồng khai mở
Ngũ uẩn giai không đạo đạt thành
Tận độ vạn linh đồng nhịp tiến
Qui về nguồn cội đấng Cha Lành
Từ bi hạnh đức luôn bồi đắp
Nghiệp quả trần gian sớm dứt nhanh.
Dĩ An, 15-01-2011
Nguyễn Hiền.
------THỊ PHI TẠO NGHIỆP
THỊ cảnh vô thường lắm hợp tan
PHI nhân phi nghĩa đời điêu tàn
TẠO gây phiền não luân hồi mãi
NGHIỆP chướng phủ dầy luôn bất an
HỦY hoại cơ đồ tâm động loạn
DIỆT tan hạnh đức thân cơ hàn
TÂM đời điên đảo theo mồm mép
ĐẠO đức đành cam chịu lụi tàn.
PN. 10-01-2011
Thiền Đăng.
----ĐÓN TẾT
Mọi nơi lại đón tết niên thời
Tân Mão hai không một một tươi
Chúc chúc nơi nơi xuân đạt tới
Thanh thanh nhe nhe đạo tầm tôi.
Đạo đời khai mở xuân giềng nối
Cốt khúc thiền ca thay ý lời
Hoà uyển hồn nhiên khai trí tuệ
Nhẫn hòa đạt tới phật tâm khơi.
Cà Mau, 16-01-2011
Văn Phong

XUÂN TỰ TẠI
Hoa đào xuân nở mai nghênh tiếp
Thược dược hướng dương vạn thọ liên
Muôn cảnh tô màu thêm vẻ đẹp
Thiên nhiên kết tụ đủ duyên tình.
Hướng về tâm định ta cầu tiến
Một kiếp tầm tôi rõ ẩn niềm
Đã nguyên lạc di qua tự tại
An nhiên tri thức đâu có phiền.
Cà Mau, 17-01-2011
Văn Phong
----XUÂN CƯỜI
Xuân đến rồi đi, đến ,nhanh quá đổi
Cứ mãi mừng xuân hưỡng được mấy mươi
Già nhanh thân người ,xuân trẻ mỉm cười
Như dễu cợt trần đời vui ngắn ngủi
Hãy hướng lên thiên đàng xuân bất diệt
Bổn lai diện mục thiền rõ cái tâm
Độc cô hạnh phúc lòng tõ mừng thầm
Rực rỡ an hòa đại quang chơn thiện mỹ
11/01/2011
VN. Văn Phật Tử
----CHÂN THẬT
Chân thật vui đời đẹp đạo hoài
Biết, dừng nhân quả phúc đời nay
Thân người khó lắm mới thành đặng
Giác ngộ sợ chi cảnh khó này.
Cà Mau, 12-10-2010
Phúc Tâm
BẠN ÐẠO VIẾT

1 - Chuyện cười: “TÔI NÓI BẰNG ĐIỂN”
“Trong một khóa sống chung hằng năm,thường ban tổ chức đề nghị ai có khiếu thuyết giảng lên bục.
Có một bạn nọ thông minh nhiều kiến thức kinh sách phật học rất uyên thâm .”anh ta liền xung
phong và nói Phải công nhận bạn ấy có tài nói mạch lạc đúng chân lý,cộng thêm pha trò hài hước
người nghe rất vui,nhưng lại có cái tật hay nói dai.Bạn Đạo càng vỗ tay anh ta càng hào hứng
quên cả giờ giải lao.
“Dưới hang ghế một bạn Đạo ngắc lời:”
-Dạ thưa huynh trưởng xin dừng một chút .
“Anh ta ngộ nhận tưởng bạn ấy sợ anh mệt ,liền trả lời:”
-Dạ thưa tôi chưa mệt tôi nói bằng điển
“Liền lúc đó có một bạn khác đứng lên hét:”
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-Ông nói bằng điển không mệt ,nhưng chúng tôi.
nghe mệt quá rồi!!!
15-11-2011
Phúc Tâm ,Cà Mau
--------------------2 - NHÂN THỨC NIỀM VUI TU HỌC
Thầm tu thầm tiến ở nơi mình
Đạo đời hoc hỏi giải vô minh
Nguyện thấu lạc di qua tự tại
Hòa đồng nhận thức pháp vô vi.
Qua nhận thức trên đường tu học của chúng ta, khi thượng đế hình thành ra vũ trụ rộng lớn. Riêng quả đia
cầu Ngài đã ban tao vạn vật, muôn loài, mọi thứ có sư sống theo chủng loài, như con người từ nguyên thủy
đến hiện tại phát triển theo thời gian, khoa học văn minh hiện đai. Muôn người, sự sống thành xã hội.
Trong đó biết bao sư việc đời đạo, thiện ác tranh chấp bon chen theo sự sống đua đòi... Cũng như thời
Thích Ca danh phận một vị thái tử ngôi trọng vọng vì muốn biết sự sống của con người từ đâu có, sanh lão
bệnh tử khi chết rồi sẽ về đâu? Ngài buông bỏ ngai vàng mọi thứ mà khai phá tìm tàng chân lý nội thức,
cũng trải bao gian nan khổ cưc trên đường hoằng pháp cảm hóa cứu độ chúng sinh trong tăm tối. Minh
chứng của ngài để lại đến nay kinh sách chân lý cao sâu cho nhân loại. Cũng như thời chúa Jesu khai đạo
chân lý của ngài để cứu độ, phải gánh nghiệp cộng sinh của nhân loại chịu sự hành hạ đóng đinh trên thánh
giá qua sự tăm tối của con người cũng là gương sáng truyền lại đến ngày nay.
Trong giao điểm thế kỉ XX-XXI, thượng đế lại ban đạo pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp. Qua
cụ tổ Đỗ Thuần Hậu khai sáng đến thầy của chúng ta phât Vĩ Kiên trải bao gian khổ truyền pháp khắp
năm châu. Theo thời văn minh khoa học đời đạo song tu, học đời hiểu thức khai phá nội tâm của thiền giả.
Đól à tôi tầm đạo để đạt ngộ. Người lúc nào cũng mong muốn tất cả chúng ta thầm tu thầm tiến khai mở vô
tự chân kinh tức là tri thức của chính mình mà thăng tiến. Tuy thầy đã về với điển giới vô sanh bất diệt
nhưng người lúc nào cũng chờ đợi chúng ta....
Đời đạo song tu ta giải mù
Khai nguồn chân lý ở công phu
Thiền thời luyện chết qua tâm thức
Ý đạt quân bình mới xứng tu.
Nam mô A di đà phật
Vạn vật thái bình.
Kính bái.
Cà Mau, 14-01-2011
Văn Phong
Hướng Tâm Cầu Nguyện
Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Ðinh văn Hợp là ông ngoại của bạn đạo Nguyễn Thi Thu
Hường, sinh năm 1921, mất lúc 8h40 ngày 08-01-2011 tại Ninh Bình ( tức ngày 05-12 năm Canh Dần)
được siêu thăng tịnh độ.
Cám ơn quý bạn đạo
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