Số: 882 Ngày: 03 tháng 06 năm 2012

LÀNH THAY
Học hỏi an lành trí chuyển qua
Bình tâm thanh tình tự an hòa
Càng tu càng tiến tự phân qua
Qui hội tình người chuyển gần xa.
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 15/08/2001 đến 21/08/2002
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) Laøm sao khoâi phuïc ñöôïc taâm linh?
2) Tu hoaøi maø khoâng tieán thì phaûi laøm sao?
3) Luoàng ñieån cuûa ngöôøi tu thieàn truï hoùa ôû ñaâu?
4) Ngöôøi tu thieàn nghòch laïi luoàng ñieån chính mình thì seõ ra sao?
5) Uaát khí trong noäi taïng coù höõu ích gì khoâng?
6) Ngöôøi tu thieàn töï cöùu baèng caùch naøo?
7) OÙc ngöôøi tu thieàn khoâng tieán trieån thì phaûi laøm sao?
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1) Saint Hilaire, 15-08-2002 3: 50 AM
Hoûi: Laøm sao khoâi phuïc ñöôïc taâm linh?

2) Saint Hilaire, 16-08-2002 10: 20 AM
Hoûi: Tu hoaøi maø khoâng tieán thì phaûi laøm sao?

Ñaùp: Thöa phaûi thöïc haønh ñuùng phaùp
Keä:
Khoâi phuïc taâm linh phaûi thöïc haønh
Khai thoâng trí tueä töï taâm laønh
Thöïc haønh töï giaùc quí taâm thanh
Giaûi toûa taâm minh phaûi thöïc haønh

Ñaùp: Thöa tu hoaøi maø khoâng tieán thì phaûi coá gaéng
tieáp tuïc haønh phaùp
Keä:
Daøy coâng tu luyeän seõ neân thaân
Thöùc giaùc töï minh chuyeän toái caàn
Giaûi toûa phieàn öu töï xeùt phaân
Thaønh taâm tu luyeän roõ taâm thaân

4) Saint Hilaire, 18-08-2002 3: 50 AM
3) Saint Hilaire, 17-08-2002 9: 45 AM
Hoûi: Luoàng ñieån cuûa ngöôøi tu thieàn truï hoùa ôû ñaâu? Hoûi: Ngöôøi tu thieàn nghòch laïi luoàng ñieån chính
mình thì seõ ra sao?
Ñaùp: Thöa ngöôøi tu thieàn luoàng ñieån truï hoùa nôi
Ñaùp: Thöa ngöôøi tu thieàn töï nghòch laïi luoàng ñieån
trung tim boä ñaàu
chính mình thì seõ bò haï töøng coâng taùc khoâng ít tai
Keä:
naïn xaûy ñeán khoâng theå traùnh ñöôïc
Luoàng ñieån truï hoùa xuaát phaùt taâm
Höôùng thanh giaûi tröôïc töï phaân taàm
Keä:
Minh laønh töï giaùc ñöôøng tu tieán
Thöïc haønh baát chôn seõ ñau thöông
Hieåu lyù trôøi cao töï caûm yeân
Khoù cöùu khoù tu khoù töï töôøng
Tai naïn baát ngôø khoâng traùnh ñöôïc
Nhòn nhuïc thaønh taâm töï cöùu mình
6) Montreùal, 20-08-2002 10: 05 AM
5) Montreùal, 19-08-2002 8: 05 AM
Hoûi: Ngöôøi tu thieàn töï cöùu baèng caùch naøo?
Hoûi: Uaát khí trong noäi taïng coù höõu ích gì khoâng?
Ñaùp: Thöa uaát khí trong noäi taâm coù theå sanh ra Ñaùp: Thöa ngöôøi tu thieàn töï cöùu baèng caùch baèng
nhieàu beänh taät nan y
loøng töï söûa
Keä:
Keä:
Beänh taät beân trong ñaõ ngaám ngaàm
Tu thieàn baèng caùch söûa taâm hieàn
Quanh naêm tuï taäp chuyeån aâm thaàm
Töï cöùu baèng qui taùnh Phaät Tieân
Sanh ra beänh taät töï phaân taàm
Töï söûa töï minh chaúng luïy phieàn
Uaát khí luaân löu töï chuyeån thoâng
Trì taâm tu luyeän soáng an yeân
7) Ottawa Hull, 21-08-2002 9: 50 AM
Hoûi: OÙc ngöôøi tu thieàn khoâng tieán trieån thì phaûi laøm sao?
Ñaùp: Thöa oùc ngöôøi tu thieàn khoâng tieán trieån thuoäc veà loaïi ngu ñaàn thì caàn phaûi haønh phaùp nhieàu hôn
Keä:
Thaät taâm tu luyeän nhieàu hôn
Trí trieån thaân yeân duyeân ñöôïc ñoä
Thöùc giaùc bình taâm töï gaëp boà
Ñôøi khoâng hoaïn naïn trí thoâng voâ
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Quan Âm Ðộ Ðời
Tu đi em! Tu đi em!
Nam Mô Lục Tự hằng ngày
Em lo thường niệm dịp may vẫn còn
Tu đi em! Tu đi em!
Bước vào thế giới ấm êm
Trường chay diệt dục cộng thêm thật thà.
Tu đi em! Tu đi em!
Càn Khôn vũ trụ tình Cha
Cộng thêm thanh khí chan hòa tình thương.
Tu đi em! Tu đi em!
Thương yêu tha thứ tạo niềm
Nhớ nhung Trời Phật đạt thêm chơn tình.
Tu đi em! Tu đi em!
Mẹ Trời giọt lệ ngày đêm
Em quên thanh tịnh, em thêm cực hình.
Tu đi em! Tu đi em!
Trở về chơn giác đêm đêm
Em vui tận hưởng tạo niềm thứ tha.
Tu đi em! Tu đi em!
Giữ mình trong sạch hợp hòa
Sống cùng Trời Phật vượt qua khổ nàn.
Tu đi em! Tu đi em!
Thức tâm tự xét tự bàn
Con đàng thanh tịnh là đàng Hư Không.
Tu đi em! Tu đi em!
Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
NHẤT LÝ THÔNG VẠN LÝ MINH :
Một cái cơ thể này mà các bạn khai thác được thì cái cơ thể khác cũng vậy đó thôi. Nó cũng nằm trong cái
nhất lý rồi vạn lý, muôn hình vạn trạng cũng có bấy nhiêu đó thôi. nếu bạn khai thông được cái tiểu thiên
địa này thì các bạn sẽ hiểu được hết tất cả. Đó, gọi là nất lý thông, vạn lý minh.
NHƯ LAI :
Là nguyên căn. Mình từ Nguồn Cội tới đây, rồi mình phải trở về Như Lai Tạng, là phải trở về cái nguyên
căn tánh chất thực tế của Thượng Đế mới biết là sự Như Lai, không có động loạn nữa. Nó như vậy là như
vậy, nó phải sáng suốt trở về như vậy!
Cho nên tôi có những thí dụ rằng : các bạn lấy miếng nhôm bỏ dưới đất nó sét rồi, các bạn lấy miếng giấy
nhám các bạn chùi rồi nó thế nào? Nó trở về cái như lai của nó. Bây giờ bạn tu thì bạn là gì? – Như Lai.
NIỆM :
Niệm là gì? Niệm để làm gì? Tại sao phải niệm? Bởi vì con người của các bạn là chỉ dùng ý chí để điều
khiển thể xác. Mà ý chí của các bạn không có tập trung, thì cái ý chí của các bạn đâu có vững? Mà dùng ý
chí để niệm, chứ không phải mở miệng niệm mà khẩu khai thần khí tán, rồi bịnh hoạn cả đống, rồi trách ông
Phật, nói tôi niệm ông hoài mà ông không cứu tôi.
Còn cái niệm này khác, co lưỡi răng kề răng, ý niệm trong lúc chuyển vận hành tất cả những cái ngũ hành
trong cơ tạng. khi các bạn co lưỡi, răng kề răng, thần kinh các bạn chấn động lực nó tăng gia mạnh hơn, rồi
cái nước miếng nó chuyển chạy là thận thủy được lọc. Phải không? Mà ý chí các bạn sẽ được tập trung. phải
dùng ý niệm. Niệm rồi nó quen, rồi thì nó đi tới thường niệm, rồi vô biệt niệm, không có niệm cái gì khác
CHỈ NHỚ CÓ SỰ SÁNG SUỐT MÀ THÔI, là đi tới thanh nhẹ rồi. Niệm, thường niệm, vô biệt niệm là thế.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Giai Thị Tứ Bửu Châu Táp.
Vi Nhiễu Thị Cố Bỉ Quốc, Danh Vị Cực Lạc
Chữ GIAI THỊ TỨ BỬU CHÂU TÁP nghĩa là: Khi linh hồn con lỗi sẽ bị đày vào xác thân bản thể. Trong
bản thể có ba thứ điển. Ðiển là nước máu thứ trong trắng, thứ đỏ tươi, thứ đỏ bầm, hợp chung lại để làm
việc cho bản thể. Trong bản thể là trại giam của con cho chu đáo. Nay con thức tánh thì linh hồn của con là
một thứ điển lửa thanh. Rồi con luyện đạo Pháp lý Vô Vi, con được lấy một phần huyết trong, của bản thể
để phụ trợ cho linh hồn điển của con. Hơn nữa con luyện đạo Pháp Luân Thường Chuyển, lọc lấy nguyên
chất huyết đỏ tươi của bản thể phụ trợ cho linh hồn con. Khi con được thành
chánh quả thì thâu góp điển ấy lên thiên đàng. Hồn của con là chánh đáng tông chỉ. Còn huyết của bản thể,
thứ trong, cùng đỏ tươi là một thứ trược. Khi con về thiên đàng rồi, nó hóa thành một thứ đất nước cơ sở để
cho con ở làm việc. Các thứ điển mỡ, tủy, xương sẽ hóa ra núi non, cây cối bao la cùng rau cỏ, bông hoa,
làm một cái xứ sở hợp về Tây Bắc, là chỗ góc trời trống lỏng, tạm bợ nơi đó là một nước của con để làm
việc cho Phật, gọi là tu tạo nền tảng đó con.
Ðất nước của con, con độc quyền tự do ăn ở và sai khiến đồ đệ của con. Con thong thả luôn, cũng như ta lúc
trước. Bởi thế chữ tu là nền tảng bồi bổ cho linh hồn sung sướng, gọi là Cực Lạc Quốc Ðộ. Ðó là tông chỉ
của con.
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• Ông Tám giảng
Chúng ta tu đây là nay lập một chút, mai lập một chút, rồi mới kêu bằng tự tu tự tiến, tự lực cánh sanh, trở
về. Hỏi chớ đi về xứ Phật, Phật trắng chớ đâu có chỗ đất đai gì! Nhưng mà chúng ta đã làm sẵn đây rồi
chúng ta trở về đó, cũng có cảnh, cũng có nơi ở, có chỗ ngủ, chỗ làm việc, đầy đủ hết thảy. Cho nên Phật
không có nương tựa, và không có nhờ ai hết, kêu bằng tự tu tự tiến, và tự lực cánh sanh.
Chữ VI NHIỄU THỊ CỐ BỈ QUỐC DANH VỊ CỰC LẠC nghĩa là: Chữ TU là trau dồi, sửa đổi, lập lại nền
tảng trên thiên đàng.
Xá Lợi ơi! Con có hiểu chưa? Trời thì ba góc đặt có đủ nhân viên làm việc. Còn góc trống thiếu ấy để dành
cho những linh hồn nào thức tánh trở về quê hương tự tu tự lập gọi là một nước. Thiên Ðàng Cực Lạc của
con. Con có công phu thì chư Phật ban chỗ trống ấy cho con, để tự tu tự tạo, tự lập cơ sở trong thành. Con
mới rảnh rang thong thả để làm việc, chớ Phật Trời không tư vị. Hễ có làm có ăn. Có tu mới thành Phật mới
về cõi Trời được mà chiếm cứ.
Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc Quốc Ðộ Hữu Thất Bửu Trì.
Bát Công Ðức Thủy
Chữ HỰU XÁ LỢI PHẤT, XÁ LỢI PHẤT là điển của đức Di Ðà quỳ xuống đảnh lễ bạch Phật: Nếu vậy thì
con bị tù tội cực khổ, con thức tánh tu hành về đến đây cũng còn cực
khổ hơn? Lúc ấy luồng điển Phật Tổ nói: Ðây là ta chỉ cái tông chỉ con được khỏi tù tội mà thức tánh tu
hành. Con lập nền tảng của con sẵn có. Con đã tạo rồi, gọi là Cực Lạc, sao lại than cực?...
Xá Lợi ơi! Khi con ở thế gian con tu là tạo lập, để khi về thiên đàng con gom góp đem theo sẵn có, con nào
cực khổ nữa. Ðây ta chỉ nghĩa thêm cho Xá Lợi biết ngũ hành là ngũ tạng, hơi điển nóng cùng lạnh, do nơi
hai trái cật cùng trái tim đó là bảy chỗ nước quý báu của con.
BÁT CÔNG ÐỨC THỦY là con được thâu thứ điển tám hướng của bản thể con để đem về Cực Lạc.
Chữ BÁT CÔNG ÐỨC THỦY nghĩa là: Nước mắt, nước mũi, nước miếng, hợp với nước ngũ tạng đã chia
ra hợp thành tám thứ nước báu, nhờ con tu hành mới lấy được, cái tông chỉ nó đã chỉ đây rồi. Nhưng điển
nước này nó biến hóa vô song huyền diệu vô hồi. Con muốn chi có nấy để cho con cần dùng phép Phật cho
con biến hóa vô song. Sự huyền diệu biến hóa khi con được lên thiên đàng con sẽ hiểu. Ðây ta xin chỉ tắt
một lời thì con sẽ hiểu rõ được tại làm sao con xuất hồn bay bổng về thiên đàng có phải là BÁT CÔNG
ÐỨC THỦY hợp với tám hướng của Trời Ðất bao la. Trời là một Ðấng Cao Thượng rộng rãi bao la. Khi
con muốn đi là trong một khắc thì đầy đủ tám hướng, lại có chỗ biến hóa, thâu hay là phóng. Ví như con
đang ngồi công phu luyện đạo con muốn cõi trời đặng gần bên con, thì huyền diệu ấy đem lại để cho con
thấy rõ gọi là Thâu. Còn phóng là con thấy thiên nhiên trời đất cao xa, con bay là đến cũng như dưới thế
gian trò chơi, con nhảy là tới.
(Còn tiếp)
THÔNG BÁO VỀ SỮA CHỮA BẢO TRÌ TRÊN THIỀN VIỆN VĨ KIÊN
May 31, 2012
Kính chào các bác, các anh trong Hội Đồng Quản Trị và quý bạn đạo,
chúng tôi vừa mới hoàn thành thêm một số công việc để bảo trì Thiền Viện Vĩ Kiên như sau:.
1. Làm hàng rào lang cang dọc theo đường niệm hành để bạn đạo lớn tuổi có thể vịn lúc đi niệm hành.
Cuối cùng đã hoàn tất,
2. Bench & Log Removal, Demo 110' x 4' x 8" Retaining wall cement poured in place, import dirt, compact
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(giá $12,000). Làm một bức tường chắn đất chạy dọc dài khu parking phía trước Thiền viện. chiều dài 110
feet.
3. Fine Grade in place 3/4 Rock 160' x 39' (giá $6,600). Đổ đá khu parking cũ phía trước Thiền Viện.
4. Cut, grade & Pave 3-1/2 in deep 100' x 15' (giá $4,500). Làm thêm đường xe chạy Exit ở phía đầu trong,
hồi xưa đã làm lở dở, để sau này xe có thể exit ra phiá đó mà không cần phải ra hướng cũ.
5. ReSurface Existing Drive way 185' x 15' (2700 sqft x $2.00)($5400). Sữa lại đường tráng nhựa cũ đã bị
hư, đường chính vào Thiền Viện.
6. Làm thêm parking phía bên phải trên bãi đất trống trên đồi. Đỗ tráng nhựa ($4600)
*** Công việc kế tiếp phải làm là ***:
1. Sữa và gắn lại máy phát điện cũ, để phòng khi cúp điện lúc bão, hoặc mùa tuyết. Reinstall backup
generator (khoảng $2200)
2. Làm lại cái sân trên nên nhà trước của Thiền Viện, gỡ lên các gạch cũ đã lót, làm bằng đất lại, và sau
đó lót lại. Dự định sẽ mua them gạch khối để chắn đất làm dạng tam cấp.
3. Mua thêm gạch khối làm 2 bức tường chắn đất chỗ parking mới làm phía trên đồi, và con đường
xuống dốc exit mới làm.
Cho nên chúng tôi kêu gọi và kính mong sự tiếp tục phát tâm đóng góp và hổ trợ của quý bạn
đạo về nhân lực cũng như tài lực, để chúng tôi sớm hoàn thành công chuyện bảo trì này, giữ cho
Thiền Viện Vĩ Kiên của chúng ta được khang trang, sạch sẽ, tốt đẹp nhầm phục vụ bạn đạo hữu hiệu
hơn, tốt hơn trong tương lai.
Mọi đóng góp xin đề: VoVi Friendship Association và gởi về địa chỉ:
VoVi Friendship Association
P.O. Box 2045
Westminster CA 92684
Nhân đây Ban chấp hành hội AHVV Hoa Kỳ miền nam Cali và Thiền Viện Vĩ Kiên thành thật cảm ơn quý
bạn đạo đã phát tâm gởi chi phiếu đóng góp cho việc sữa chữa bảo trì Thiền Viện trong thời gian qua.
Bạn Đạo
Số Tiền
Bạn đạo
Số tiền
Phạm Thị Hằng
$1000
Cô Linh
$200
Nguyễn Thị Phụng
$1000
Hoàng Hải
$100
Cô Bích Liên
$100
Hồng Đáng
$200
Lê Hiếu Nghĩa, Bạch Liên
$300
Lâm Hữu Lợi
$1000
Ẩn danh (check #2252)
$500
Nguyễn Du
$100
Ẩn danh
$100
Bác Phạm Được
$2000
Anh Trực
$200
Bác Tô Thị Bích
$20
Anh Vương Bảy
$400
Trần Kim Hoàng & $500
Robert
BD Atlanta, GA
$500
Nhóm BD thiền ở
$200
nhà Anh Đặng
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California
Quyên Trần
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THƠ BẠN ÐẠO
THỨC TÂM TU LUYỆN
Phật dạy phải hoằng hóa chúng sanh
Khuyên chúng sanh tu luyện nhẫn hành
Hướng về Phật Điển giới khai thông
Hành thông khai triển ngộ duyên lành
Luyện đạo khai minh thông khí điển
Dũng hành xuyên suốt mỡ đầu nhanh
Chúng sanh mê muội xác thân mình
Sợ mệt xác thân phải đọa sanh
Xác trần thân giả chơn linh thật
Thức tâm tu luyện thoát vô sanh.
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
09.05.12)
----ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT.
Kinh điển A Di Đà phân tách
Trong ta nội bộ rất rành mạch
Sửa tiến triển hành cơ hội lành
Phải thực hành ghi danh tướng sách
Không phải đọa sa qui cội nguồn
Tự minh phá chấp tâm như Phật
Quán thông dũng cãm triển bên trong
Khai triển hiệp thời tân tiến cách
Kỳ thật trong ta năng lực đầy
Thượng Đế ân ban để thử thách
Cơ cấu chính mình gom sử dụng
Hướng thượng lo tu về bến giác
Ảnh hưởng chính mình là trách nhiệm
Hành trình tu học đường về Phật
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
17.05.12)
----

THÍCH CA
Phong trần từng trải cảnh đời qua
Hồi ức cho ta chút vị mà
Nào vở nào bài trao kiến thức
Dựng từ lý lẻ bút văn hoa.
Mưa rơi tí tách đêm thanh vắng
Mây phủ ngoài trời khuất ánh trăng
Gió thổi mưa dầm thêm vắng lặng
Ẩn tình nhiên tạo khúc hòa âm.
Ngụ ngôn chân ý người xưa để lại
Muốn rõ tiềm tàng hội thức tuệ lai
Tâm bình ý tịnh nam mô mật niệm
Sóng âm kích động để mở luân khai.
Diệu pháp Vô Vi tương bát ngã
Trí sáng nội bình Thích Thích Ca
Bi từ hạnh độ duyên thanh thức
Theo gót sen vàng tất đạt đa.
Cà Mau 28/05/2012
Văn Phong
----BA LA MẬT
Phú quý cao sang hương vị tả
Nghèo nàn gian khổ cũng ngày qua
Thanh ư mộng ước tâm đăng phất
Nội thức thiền hành tựa áo sa.
Mượn tiếng di đà khai bát nhã
Âm ba sống động mở luân xa
Nam mô mật niệm ba la mật
Sanh chúng nội bình độ tất đa.
Diệu pháp vô biên duyên thức ngã
Quân bình thông suốt giải phong ba
Di đà biệt niệm thường thường niệm
Kiến tánh tâm bình ngộ chính ta.
Lộ thấm tình vàng đăng chánh quả
Vô thường ngợi ý cảnh đời nha
Niệm đa niệm đa âm ba nhã
Tri thức vô từ điển độ tha .
Cà Mau ,22/05/2012
Văn Phong

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 7/7

