Số: 868 Ngày: 26 tháng 2 năm 2012

Thöïc Haønh
Thöïc haønh chaát phaùt duyeân Trôøi ñoä
Caûm thöùc traàn gian moät caùi coøng
Nghieäp löïc cuoán loâi duyeân taïo ñoäng
Thaønh taâm tu söûa töï phaân toøng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 09/05/2001 đến 15/05/2002
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) Uaát khí giam giöõ trong boä gan taïi sao?
2) Möu moâ sanh lôïi coù ích gì khoâng?
3) Söï thanh nheï trong noäi taâm ra sao?
4) Vaéng tin ngöôøi hieàn thì taâm traïng seõ ra sao?
5) Thöïc haønh chaùnh phaùp coù höõu ích gì khoâng?
6) Chung haønh moät ñöôøng loái coù phaùt trieån khoâng?
7) Uaát khí traøn ñaày thì seõ ra sao?
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1) Montreùal, 09-05-2002 9 : 40 AM
Hoûi : Uaát khí giam giöõ trong boä gan taïi sao?

2) Montreùal, 10-05-2002 9 : 00 AM
Hoûi : Möu moâ sanh lôïi coù ích gì khoâng?

Ñaùp : Thöa uaát khí giam giöõ trong boä gan vì löu Ñaùp :
thoâng khoâng toát
thoâng
Keä :
Uaát khí khoâng thoâng taïi chính mình
Löu thoâng khoâng chuyeån khoâng thaønh ñaït
Khoù minh nguyeân lyù töï phaân baøn
Phaùp luaân giaûi giôùi qui haønh trieån
Gôõ roái chính mình töï phaûi yeân
3) Montreùal, 11-05-2002 6 : 5 AM
Hoûi : Söï thanh nheï trong noäi taâm ra sao?
Ñaùp : Thöa söï thanh nheï trong noäi taâm raát yeân oån
Keä :
Söï thanh nheï qui taâm raát nheï nhaøng
Taâm trí qui khoâng chaúng roän raøng
Thaàn thöùc chaúng coøn gieo gaùnh naëng
Bình taâm thanh nheï chaúng baøng hoaøng

5) Montreùal, 13-05-2002 3 : 45 AM
Hoûi : Thöïc haønh chaùnh phaùp coù höõu ích gì khoâng?

Thöa möu moâ sanh lôïi haäu quaû khoâng
Keä :
Möu moâ gieát haïi chaúng haønh thoâng
Töï giaûi taâm mình minh töï xeùt
Chôn lyù sanh toàn qui moät moái
Thaønh taâm taän ñoä töï mình minh

4) Montreùal, 12-05-2002 9 : 52 AM
Hoûi : Vaéng tin ngöôøi hieàn thì taâm traïng seõ ra
sao?
Ñaùp : Thöa vaéng tin ngöôøi hieàn thì taâm traïng seõ
lo aâu vaø chôø mong
Keä :
Vaéng tin ngöôøi hieàn taâm traïng lo aâu
Thöông nhôù troâng tin taâm laïi saàu
Quí töôûng Trôøi cao duyeân taän ñoä
Bình taâm xaây döïng quí taâm maàu
6) Montreùal, 14-05-2002 6 : 30 Am
Hoûi : Chung haønh moät ñöôøng loái coù phaùt trieån
khoâng?

Ñaùp : Thöa thöïc haønh chaùnh phaùp raát höõu ích vaø raát
Ñaùp : Thöa chung haønh moät ñöôøng loái chaéc chaén
deã phaùt trieån
phaùt trieån ñaïi söï chung
Keä :
Thöïc haønh chaùnh phaùp raát höõu ích
Keä :
Töï mình phaùt trieån roõ chôn tình
Höôùng taâm thöïc hieän chung haønh tieán
Doác loøng tu tieán laïi caøng minh
Giaûi giôùi phaân minh töï thöùc hieàn
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï xeùt mình
Thô moäng trong loøng töï giaùc yeân
Qui nguyeân gieàng moái thöùc trieàn mieân
7) Montreùal, 15-05-2002 8 : 50 AM
Hoûi : Uaát khí traøn ñaày thì seõ ra sao?
Ñaùp : Thöa uaát khí traøn ñaày thì seõ sanh beänh vaø thaàn kinh hỗn loaïn
Keä :
Uaát khí traøn ñaày seõ khoå theâm
Taâm thaân baát oån khoâng haønh toát
Khoâng tu tieán taïo theâm taâm phieàn
Giaûi boû traàn taâm töï ñaït yên
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
DI DAÂN CHUYEÅN KIEÁP :
Taát caû ñeàu qui ñònh trong caøn khoân vuõ truï laø moïi ngöôøi xuoáng theá gian phaûi hoïc caùi baøi tham saân si hyû noä
aùi oá duïc. Roài hoûi chôù caùc baïn coù tu caùi phaùp thieàn naøy khoâng? Khoâng coù tu phaùp thieàn naøy, nhöng caùi
phaàn hoàn cuûa caùc baïn cheát coù ñöôïc tieán hoùa khoâng? Vaãn ñöôïc tieán hoùa, maø tieán hoùa theo trình ñoä. Söï saép
ñaët di daân chuyeån kieáp cuûa Thöôïng Ñeá ñeàu coù chöông trình.
Thì con ngöôøi, tri thöùc, theå xaùc ñeàu haïn cheá heát, haïn cheá bôûi Thöôïng Ñeá. Muoán nhieàu cuõng khoâng ñöôïc.
Noùi veà taâm ñôøi, duïc muoán duïc nhieàu cuõng khoâng ñöôïc. Muoán ñaït tôùi söï thöông yeâu cho chính mình höôûng
cuõng khoâng ñöôïc. Moät thôøi gian naøo roài cuõng phaûi boû ra ñi. Thaáy khoâng?
Cho neân trong caùi theå xaùc cuûa con ngöôøi ñeàu bò giôùi haïn heát. Maø coù caùi ñònh luaät sanh laõo beänh töû laø ñeå
cho phaàn hoàn hoïc hoûi, trong chu trình tieán hoùa. Ñau khoå quaù roài môùi thöùc giaùc! Buoàn quaù roài laàn laàn toâi
môùi tìm ra moät caùi ñöôøng loái ñeå töï giaûi thoaùt. Coù nhieàu ngöôøi ôû theá gian khoâng buoàn ñi voâ chuøa ñeå laøm
gì? Khoâng buoàn thì tìm kinh saùch ñeå laøm gì? Gia dình toâi vui veû quaù, toâi ñaâu coù bò gì ñaâu maø toâi phaûi lo?
Toâi coù bò söï haêm doïa cuûa ngoaïi caûnh ñaâu maø toâi lo? Nhöng caùi sanh laõo beänh töû cho caùc baïn thaáy coù söï
haêm doïa vaø coù söï caûnh caùo laø baïn khoâng coù caùi khaû naêng laøm moät vieäc gì, ngoaøi söï hoïc hoûi maø thoâi.
Cho neân caùc baïn phaûi hieåu chuùng ta ñeán ñaây hoïc caùi baøi sanh beänh laõo töû, roài caùc baïn môùi thöïc hieän ñöôïc
caùi töø bi, duõng tieán. Ñoù, coøn neáu caùc baïn khoâng yù thöùc ñöôïc ñoù laø baøi hoïc, thì caùi söï kieân nhaãn cuûa caùc
baïn khoâng coù, maø kieân nhaãn caùc baïn khoâng coù thì phaøm ngaõ laøm vieäc maø thoâi, noùi baäy noùi baï, traùch moùc
ngöôøi naøy traùch moùc ngöôøi kia, hieåu khoâng tôùi, thaáy khoâng roõ, cöù cho chuyeän cuûa mình laøm laø phaûi, maø
chuyeän cuûa ngöôøi ta laø quaáy. Caùi ñoù laø töï giam mình trong caùi phaïm vi haïn cheá, laøm sao maø trôû veà vôùi
moïi traïng thaùi, thöông yeâu, maø ñeå höôûng caùi caûnh ñôøi ñôøi ôû beân treân.
DIEÂN HOÁNG :
Noùi chöõ Dieân Hoáng thì ôû theá gian laøm sao hieåu ñöôïc. Caùi ngöôøi thieàn giaùc môùi thaáy roõ. Khai thoâng caùi
thaän thuûy thì caùi hoûa haàu môùi xuaát phaùt ñi leân treân boä ñaàu, roài noù phoùng quang ra, roài noù môùi thaáy roõ caùi
dieân hoáng. Nhieàu khi caùc baïn thieàn trong meâ, ngoài thieàn maáy tieáng ñoàng hoà thaáy moät caùi saùng laï thöôøng,
noù laø dieân hoáng xuaát phaùt. Nhöng maø ngöôøi khoâng thieàn thì laøm sao maø caét nghóa caùi dieân hoáng cho noù
thaáy ?
Cho neân nhieàu ngöôøi hoï cheâ raèng caùi thaøng ñoù tu ngu, ngoài hoaøi caû ñeâm ñeå laøm caùi gì. Laø vì noù thaáy caùi
ñoù, noù sung söôùng voâ cuøng. Maø caùi ñoù ñem laïi söï thanh nheï trong cô taïng cuûa noù, vaø laäp laïi söï bình an
trong noäi taâm. Cho neân noù cuõng moät phaàn tri thöùc, cuõng moät phaàn aên hoïc, cuõng bieát khoân, cuõng bieát so ño,
cuõng bieát suy tính, chöù noù khoâng phaûi ngu muoäi.
Cho neân nhöõng caùi danh töø naøy maø ñi noùi vôùi ngöôøi thöôøng khoâng ai hieåu, maø phaûi noùi vôùi nhöõng ngöôøi
keâu baèng thöïc haønh. Maø noùi cuõng khoâng ñöôïc nöõa. Taâm thöùc noù môû roài tôùi luùc ñoù noù tu, roài noù môû tôùi ñoù
noù môùi hieåu caùi danh töø naøy. Cho neân Beà Treân cuõng khoâng bieát laáy caùi gì taû, chæ duøng caùi saùng suoát maø ñoä
cho ngöôøi thoâi.
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY

Thất Vọng
Mong thì thất vọng bạn ơi
Tình Trời có sẵn nơi nơi độ hành
Trong người có sẵn giới thanh
Hướng tâm thanh nhẹ thực hành đến nơi
Gần xa có sẵn tuần Trời
Cầu chi thất vọng mở lời nôm na
Cần tu trở lại thật thà
Dở hay cũng phải thật thà tiến lên
Không còn thất vọng đạt nền
Cảm thông nguyên lý tiến lên cõi Trời
Không cần chờ chực thỉnh mời
Tự mình thực hiện đổi dời tiến thăng
Trở về thanh tịnh ăn năn
Giữ tâm thanh sạch, cơ cằn tiêu tan
Thực hành trật tự đàng hoàng
Sống không động loạn cảm an cảm hòa.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.

TRÍCH KINH A DI ÐÀ

Nan Ðà A Nan Ðà
Ông TƯ giảng
Chữ NAN ÐÀ là một thứ điển quang sắc vàng, A NAN ÐÀ là điển quang sắc xanh của trái cật, nó thuộc
về thận thủy. Nước điển này có một phần trược khí, hóa sanh loài
người, thì ta giúp cho nó một phần nước trên thiên đàng đem xuống để hợp với thứ nước điển khí của Cha
Mẹ con cấu tạo thành ra Di Ðà, để làm việc trong bản thể.
Chữ NAN ÐÀ là Tánh, A NAN ÐÀ là Vía thuộc về trái cật bên mặt và bên trái của bản thể con nơi đường
xương sống, phía trong, ngay rún. Ngày giờ phút khắc nào nó cũng cho nước đi châu lưu bản thể con. Nước
là lửa điển, trong ấy có hơi để xung theo, hơi ấy có chất dưỡng khí của ta trên thiên đàng cho xuống tựu nơi
trái cật.
Di Ðà ơi! Con biết chưa? Nó là chất dưỡng khí để làm nền tảng cho bản thể, thừa hành phận sự mà ta giao
phó cho nó, hóa sanh roi truyền nòi giống cho loài người, hiện giúp
cho bản thể làm cho guồng máy ngũ tạng làm việc ăn, ngủ, bài tiết, còn một phần tiếp với dưỡng khí của ta,
làm cho bản thể con người sống lâu, mạnh khỏe dưới quyền ta sai khiến.
Di Ðà ơi! Trong đấy nó có năm chất loại kim: Gan, Sắt, Thép, Vàng, Bạc, hợp lại hóa thành một chất để
thâu, phóng, úp mở từ phút khắc làm việc bản thể của nó và hóa sanh nó cũng như cái Magnéto của xe hơi
thâu phóng lửa điển hợp thành một thứ Nam Châm (aimant) thâu phóng mạnh hơn hai trái cật gọi là Thiên
Khảm Nhứt của trần, là đầu mối mạch lạc của bản thể nhảy ra là thâu phóng do nơi trái cật, thừa tiếp cho
trái tim cùng hoi hóp.
Ba đấng này để bảo trợ bản thể người sống thác, điển này thừa tiếp lệnh Ngọc Hoàng Thượng Ðế, để
giáo hóa Ngũ hành. Ta cho phẩm chức của trái cật bên trái cùng bên mặt bửu danh là NAN ÐÀ, A NAN ÐÀ
gọi là Tánh, Vía, để thừa hành phận sự cho tâm thần của chúng ngươi.
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Khi ấy Phật giao quyền Ngũ hành cho Ngọc Hoàng Thượng Ðế, thừa tiếp lệnh ta để sai khiến chúng nó
và thừa hành phận sự của ta theo luồng điển cái sống sanh tồn cùng là thác.
Ông Tám giảng
Ở đây tại làm sao người ta nói Ngọc Hoàng Thượng Ðế nhỏ hơn Phật. Cho nên Thượng Ðế có nhiều giới
Thượng Ðế. Diêm Vương cũng là Thượng Ðế mà Ngọc Hoàng Thượng Ðế cũng là Thượng Ðế. Ngọc Hoàng
Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn là Hắc Bì Phật. Phải thấy chỗ này! Cái màu viền đó không ai thay đổi
được hết. Bạn có phóng màu trắng vô nó cũng là đen, mà sửa màu đen thành trắng không được. Cho nên tối
thượng ở chỗ đó, nhưng mà người phàm không thấy, nói ông Phật lớn hơn Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô
Cực Ðại Thiên Tôn.
Ngọc Hoàng thiếu gì Ngọc Hoàng, chỗ nào lại không có. Xưng danh ông vua cũng có thể xưng được
Ngọc Hoàng ở thế gian, cũng là một Thượng Ðế nhỏ mà thôi! Nhiều người lầm ở chỗ đó. Cơ bút cũng vậy,
nhập xác cũng vậy, lầm ở chỗ đó! Chúng ta có pháp tu thanh tịnh chúng ta phải giữ pháp mà đi thôi! Không
có nghe ông Ngọc Hoàng ông xuống tôi phải quỳ, tôi phải làm cái gì! Vô ích. Tôi chỉ lo tu để tôi trở về Ðại
Thiên Tôn, Ðại Thanh Tịnh. Cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái chánh. Còn những cái kia mà xuống có
làm bùa phép đi nữa cũng chỉ giới hạn mà thôi! Cho nên người tu Vô Vi
không cần thiết suy nghĩ vấn đề đó! Nghe tài liệu để thấy, và để phán xét, lấy cái trí khôn của chúng ta thấy
sự thanh tịnh của chúng ta đến đâu, và tôi thấy quyền năng của các nơi đang làm việc hỗ trợ cho chư Phật,
chư Tiên bằng cách nào? Chúng ta thấy rõ điều đó mà chúng ta cố gắng tu và xây dựng niềm tin, tự đi và
không có còn cầu xin nữa, thực hành cho đến đích.
Ông TƯ giảng tiếp
Thâu là sự thác đem hồn về thiên đàng, còn Phóng là cho ra, cho sanh tồn bản thể con người cùng vận
mạng.
Di Ðà ơi! Bởi vậy ta hết tâm giáo hóa con, để con hiểu rõ phận sự tu hành sáng suốt, cái guồng máy của
con người, vận mạng của nó cùng giống men chất là cốt giác nguyên chất phần nào, phò tá linh hồn con để
làm việc cho bản thể, còn Tánh, Vía, bửu pháp của nó là NAN ÐÀ, A NAN ÐÀ để vận động thừa tiếp bên
trong, ăn, ngủ, bài tiết, Lục Căn, phải nghe nó truyền bá. Nó là tánh tình, bóng vía của bản thể.
Còn Lục Trần cũng thừa tiếp NAN ÐÀ, A NAN ÐÀ là trái cật, thừa tiếp bên ngoài là chơn tay, đầu, mình,
da, lông, vật gì hoạt động về phần NAN ÐÀ, A NAN ÐÀ chủ mưu. Sự vận động vật chất do nơi ÐÀ RA NI
ÐẾ, CHƠN LĂNG CÀNG ÐẾ, TÌ LÊ NI ÐẾ động đậy, cựa quậy, đánh đập, hung dữ, thuộc về Võ Phật, là
một phần khí trược thuộc về hỏa tặc tánh hờn giận nóng nảy, tham sân.
Di Ðà ơi! Con hãy dè dặt.
Ông Tám giảng
Nãy giờ các bạn nghe Di Ðà ơi! Là cái phần trí của các bạn. Các bạn phải phản ứng nơi đó! Di Ðà ơi! Là
kêu các bạn đó! Chớ không phải đọc cái cuốn này mà cứ nghĩ tới ông Di Ðà là sái đó! Di Ðà ơi! Các người
phải nhận ngay những lời giáo dục đó.
Di Ðà ơi! Con hãy dè dặt thừa tiếp cho nó tu hành, hóa Văn Phật, Pháp lý của đức Thích Ca Mâu Ni.
Nếu con không dạy bảo nó học đạo, thì nó được kéo con trở lại dương thế, hễ con mê trần thì bị nó lôi cuốn,
ta lấy lẽ công không bênh vực thần hồn con được.
Di Ðà ơi! Con ráng cần mẫn xem xét dạy chúng nó được theo con về nước thiên đàng, hưởng phước đời
đời. Còn con mê trần thì cũng sang trọng vui sướng trong đời, nhưng phải nhớ đầu thai cho trần, không thể
về cõi thiên đàng. Dầu cho đến đỗi con ngay thẳng tử tế đi nữa, thì con được hưởng phước vinh huê phú quý
nơi trần mà thôi. Nếu con bị mê trần thái quá, tội lỗi nhiều thì bị sa đọa, làm quỷ ma không đầu. Nếu
thái quá sa đọa thì bị sa thải thú vật côn trùng.
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Di Ðà ơi! Ta đã bao phen bảo ngươi tu hành theo chân ta. Lòng ta từ bi bác ái thương con, dạy dỗ nâng
đỡ đến cùng. Con ráng tu luyện Pháp lý cho linh hồn con khỏi đọa lạc trầm luân, nay con được Á Phật, thì ta
hết sức ân cần giúp con. Nếu con sa đọa thì con bị Niết Bàn lôi cuốn nơi trần thế, lẽ công không bênh, vị, hộ
độ con được.
Di Ðà ơi! Ráng tu luyện theo Pháp lý để theo chân ta về thiên đàng, con gắn bó theo lẽ phải ngay thẳng
đó con. Ðây ta chỉ rõ: Trái cật làm việc cho thiên tiên bộ đầu, giúp việc cho thần hồn điển quang về phía bên
trái. Còn trái cật bên mặt, làm việc cho Tánh, Vía, Võ Phật, luồng Hỏa Hầu.
Hồ Huệ trích
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà VÕ THỊ SÁU (mẹ của bạn đạo Phan Thị Ngọc Hương).
Mất ngày 17.2.2012 (nhằm ngày 26.1 Nhâm Thìn) tại Lái Thiêu, Vĩnh Phú, Bình Dương,hưởng thọ 85 tuổi
được siêu sanh tịnh độ.
Xin cám ơn quí bạn đạo.
Trần Khắc Phái kính báo.
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Chua (là mẹ cùa bạn đạo Phan Thị
Thìn) mất ngày 20/01/2012 AL được siêu thân tịnh độ.
Xin cám ơn quý bạn đạo
Phan Thị Thìn
Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 12 2011 chúng tôi đã nhận cho đến 26/2/2012 từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban vui
như sau:
Người gửi

Ngon Huynh (GA)
Steve Banh (CA)
Minh La (Ca)
Amy Nguyen (MI)
Tran Phong (CA)
Ho Thanh Hoang (Mtl)
Vu Kim Xuan Thao (PA)
Vu Thi Kieu Loan (PA)
Luc Tran (NY)
Mai Nguyen (CA)
Luong Lan (TX)
Dang, Ngo(CA)
Ly, Suong (CA)
Nguyen Phong Luu & Phung (CA)
Nguyen Ngoc Loan,Nguyen Minh Huan, Nguyen Minh Tri (CA)
Ong Ba Tran Vui (CA)
Duoc Si Le Tu (CA)
De Van Duong & Judy Nguyen (CA)
Hoa Tran & Dung Tran (MA)

US$

CAD $

200.00
100.00
50.00
2000.00
3000.00
100.00
50.00
20.00
350.00
500.00
100.00
400.00
200.00
500.00
500.00
50.00
100.00
300.00
1500.00

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 nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà
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Trợ giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp
Học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
Giùp các em khuyết tật, mồ côi
người già neo đơn
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 TP HCM
Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh …

Nếu có sơ sót xin liên lạc với chúng tôi ở dưới
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
Chúng tôi đã gửi biên nhận để khai thuế lợi tức cho nam 2011 và tớ báo cáo tổng két của quỹ cúu khổ ban vui cho
năm 2011 cho quý bạn đạo đã đóng góp cho quỹ Nếu Quí bạn đạo nào không nhận được xin vui lòng liên lạc với
chúng tôi như ở dưới
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
Kính Thư
Phan Cao Thăng

Thông Báo video mới để trên vovi website
Kính mời quý vị cùng coi lại video Đức Thầy giảng tại Đại Học British Columbia, Vancouver, Canada
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=670&Itemid=212
và video Đức Thầy giảng cho người bản xứ tại thiền đường Montréal, Canada
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=674&Itemid=213
Kính mời
Ban kỷ thuật
THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI NAM CALI
THƯ MỜI BẦU CỬ
Kính mời các hội viên miền nam California dành chút thời gian đến dự cuộc bầu cử Hội Đồng Quản Trị
nhiệm kỳ 2012-2014 ,
nhằm ngày chủ nhật 03/11/2012 vào lúc 11:00 AM tại Trụ Sở Xây Dựng .
Mong các hội viên đến tham dự đầy đủ .
Thành thật cám ơn
Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Hữu Sáng
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THƠ BẠN ÐẠO

Chị Ngọc-Sương ơi !
Chị đã ra đi quá vội-vàng…
Mới đây chị đã lìa trần-gian !
Âm-thinh thôi hết nghe nhau nói ;
Sắc-tướng còn đâu chung luận-bàn ?!
Bao tháng ngày quen như ngọc vỡ ;
Bao năm dài biết tựa sương tan !
Nén hương tưởng-niệm xin cầu chúc :
Thượng-lộ Vía Hồn mãi tiến an.
Toulouse, ngày 11-02-2012.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng & Gia-đình.
-------LỜI VÀNG Ý NGỌC CỦA ĐỨC THẦY
TỰ THỨC, TỰ HÀNH, TỰ TU, TỰ TIẾN
TỰ minh cảnh giới tạm trần gian
THỨC giác lo tu pháp Phật ban
TỰ hành khai triển thông nguyên lý
HÀNH thông thức giác nhẹ tâm thân
TỰ hiểu tâm linh chỉnh sửa mình
TU mở bộ đầu sáng định an
TỰ hành đúng pháp tâm thanh tịnh
TIẾN vào thanh điển lên Thiên Đàng
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự
Cứu)13.01.12
-----TỊNH
Tịnh là yên lắng tưởng về Phật
Quên bản thể ta trầm mặc mặc
Tịnh cho đến tưởng không còn đó
Giác quan vẫn giữ phần viện giác
Tai nghe mắt nhắm hơi thoi thóp
Phá tan mê muội trong dung lạc
Tịnh trong cái tỉnh nhẹ lâng lâng
Mới thấy huyền vi của pháp Phật
Hào quang chói lọi điển thanh tụ
Tiền kiếp quê hương là cực lạc
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
18.01.12
-----

HỒI QUY
Tâm phàm chia sẻ chút buồn riêng
Tiễn biệt cô Sương thoát cảnh thiền
Trần gian cô ở tâm bồ tát
Cực lạc cô về vui cảnh tiên
Thanh nhẹ linh quang về chốn cũ
Diệu minh minh diệu chẳng tạo phiền
Chung hành tiến hóa tình giao cảm
Cực lạc cô về vui cảnh tiên.
Bạc Liêu 11/02/2012
Tô Văn Việt kính bái !
----KỀ BÊN
Cảnh lạ đầu xuân hình thành áp thấp
Mấy mươi năm qua mới tới một lần
Thời tiết hiện nay cũng nhiều thay đổi
Mưa to gió lớn băng kết độ không.
Văn minh phát triển theo đời hiện đại
Khí thải môi trường lan tỏa mọi nơi
Nhìn cảnh trời Âu băng thành như núi
Thiên biến muôn màn giễu cợt trò chơi?
Thuyết giảng kề bên đến ngày tận thế
Xem qua phim ảnh dựng cảnh cũng hay
Hát tuồng viễn tưởng khoa học huyền bí
Hai lẻ mười hai cũng sắp cận kề.
Cảnh đó tâm không quân bình nhận thức
Pháp thiên vui vẻ khai mở hồn nhiên
Chí nung đăng sáng biển tình minh mẫn
Chả tiếc một đời dạo khúc đạo tâm.
Cà Mau 20/02/2012
Văn Phong
----THƠ ẤU
Nhớ thời thơ ấu đã đi qua
Thiếu học ngôn từ bất luận ra
Trên chuyển tu hành nay tiến hóa
Vui mừng bái tạ Tổ Thầy Cha.
TPHCM,ngày 22-2-2012
Minh Vô Vi
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