Số: 895 Ngày: 2 tháng 09 năm 2012

Pháp Tràng
Giải tiến tâm linh phân đạo pháp
Uất khí không còn dẹp tánh tham
Quyết giải trược ô qui hợp tiến
Phân tâm không có tránh tâm phiền
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 14/11/2001 đến 20/11/2002
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 ñöôïc saùng?
2) Laøm caùch naøo môùi hoäi tuï ñöôïc aâm döông?
3) Laøm sao môùi goïi laø chaùnh phaùp?
4) Söï tri giaùc phaân minh caùch naøo?
5) Söï lieân heä nhôù nhung töø ñaâu hình thaønh?
6) Taïi sao phaûi nhôù?
7) Söï lieân heä khoâng ngöøng nghæ do ñaâu hình thaønh?
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1) Dallas, 14-11-2002 1: 50 AM
Hoûi: Laøm sao ñöôïc saùng?

2) Atlantic city, 15-11-2002 7: 30 AM
Hoûi: Laøm caùch naøo môùi hoäi tuï ñöôïc aâm döông?

Ñaùp: Thöa hoäi tuï aâm döông thì môùi ñöôïc saùng
Keä:
Hoäi tuï aâm döông thì môùi saùng
Tieán hoùa hôïp nhöùt trí saùng choang
Hoïc hoûi khoâng ngöøng ñieån khai maøng
Quaân bình töï ñaït töï bình an

Ñaùp: Thöa thöïc haønh chaùnh phaùp thì môùi hoäi tuï
ñöôïc aâm vaø döông
Keä:
Quaân bình töï giaùc quí thaân ngöôøi
Phaùt trieån khai minh ñöôøng töï giaùc
Trí giaùc taâm minh töï giuùp mình
Quí yeâu muoân loaïi phaùt haønh trình
4) Atlantic city, 17-11-2002 7: 05 AM
Hoûi: Söï tri giaùc phaân minh caùch naøo?

3) Atlantic city, 16-11-2002 5: 55 AM
Hoûi: Laøm sao môùi goïi laø chaùnh phaùp?

Ñaùp: Thöa thöïc haønh chôn chính thì môùi goïi laø Ñaùp: Thöa söï tri giaùc phaân minh baèng caùch töông
chaùnh phaùp
öùng cuûa moïi vieäc
Keä:
Keä:
Thöïc haønh chôn chaùnh goïi laø yeân
Tinh tuùy phaân minh töï thöùc hoàn
Giaûi toûa phieàn öu töï giaûi phieàn
Duyeân laønh thöùc tænh qui hoàn tieán
Raéc roái khoâng coøn töï oån ñònh
Taâm linh qui hoäi töï phaân huyeàn
Töø taâm thanh tònh töï qui hoài
Phaûn boån höôøn nguyeân töï caûm hieàn
5) Atlantic city, 18-11-2002 4: 05 AM
Hoûi: Söï lieân heä nhôù nhung töø ñaâu hình thaønh?

6) Atlantic city, 19-11-2002 6: 15 AM
Hoûi: Taïi sao phaûi nhôù?

Ñaùp: Thöa söï lieân heä nhôù nhung do ñöôøng loái ñoàng Ñaùp: Thöa taïi sao phaûi nhôù laø vì taäp quaùn ñaõ thöïc
haønh thaønh töïu
haønh
Keä:
Keä:
Ñoàng haønh phaùt trieån nhôù nhung hoaøi
Thöông yeâu töï nhôù ñaït quaân bình
Thöùc giaùc bình taâm bình taâm töï söûa sai
Cuoäc soáng gieo duyeân töï giaùc minh
Phaùt trieån khoâng ngöøng ngaøy taùi hoäi
Chuyeån hoùa khoâng ngöøng qui moät moái
Thaønh taâm tu luyeän chuyeån khoâng sai
Tình thöông ñaïo ñöùc do taâm mình
7) Atlantic city, 20-11-2002 3: 40 AM
Hoûi: Söï lieân heä khoâng ngöøng nghæ do ñaâu hình thaønh?
Ñaùp: Thöa söï lieân heä khoâng ngöøng nghæ vì söï lieân quan töï ñoäng coù taùnh chaát thieâng lieâng
Keä:
Söï ban chieáu cuûa vuõ truï khoâng ngöøng nghæ
Theá thaùi nhôn tình phaûi xeùt suy
Meâ loaïn khoâng coøn taêng daáy ñoäng
Söûa mình tieán hoùa ñaït thong dong
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
XUÂN LÀNH
Xuân lành nguyên khí thanh thanh,
Trăm hoa đua nở, tình anh em hòa.
Càn Khôn vũ trụ tình Cha,
Cùng chung xây dựng chan hòa tình thương.
Hành trình khai lối mở đường,
Xuân đi xuân đến gieo gương thế trần.
Vạn linh đóng góp một phần,
Từ đời qua đạo lần lần tiến lên.
Thương yêu nguyên lý vững bền,
Trở về căn bản tự quên thế tình.
Xuân đi, xuân lại một mình,
Hồi sinh thanh nhẹ, tự minh lấy lòng.
Chẳng còn nuôi dưỡng phập phồng,
Vui xuân thanh nhẹ, tự trồng ý tâm.
Xuân lành tự hát tự ngâm,
Trà ngon một cốc, chẳng tầm si mê.
Tự mình thức giác trở về,
Quê yêu thanh tịnh trăm bề yên vui.
Chơn tâm phưởng phất đạo mùi,
Hát bài thanh tịnh, an vui tâm hồn.
Pháp siêu phát triển như cồn,
Thực hành đến đích, ác ôn tiêu trừ.
Người người thanh nhẹ tự cười,
Giải mê phá chấp, chẳng lười hơn xưa.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Houston, Texas, 20-01-1989
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
THẦN THÔNG :
Sự hiểu biết và sáng suốt mọi việc mới kêu bằng thần thông.
THẤT TRÙNG HÀNG THỌ :
Là nó có bảy loại cây trong bản thể mình. Cho nên trong cái Kim Cang Kinh là nó khai triển cái thất trùng
hàng thọ, và luôn cả thất trùng la võng. Ở trong đó nó có cây và nó có kim và có mộc. nó khai thông bảy
từng lớp : bảy lớp cây và bảy lớp gân, là xương chúng ta đấy, rồi gân bao bọc trong cái tiểu thiên địa này.
Còn càn khôn vũ trụ đó là nó có cái khí điển của ngũ hành nó chuyển nó hổ trợ cho cái cây, nói ở bên ngoài.
Cái bản thể chúng ta đây là nó có xương có gân mà chúng ta không khai thông, thì đâu có biết cái la võng là
cái gì? Võng là đường gân, còn hàng thọ là xương chúng ta đây.
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THẾ GIAN VÔ NAN SỰ, BÁ NHẪN THÀNH KIM THỊ THÁI HÒA :
Ở thế gian có gì là khó giải quyết đâu mà nhiều khi các bạn càu nhàu. thiếu thanh tịnh thôi, các bạn thanh
tịnh thì cái gì cũng giải quyết được. Các bạn học nhẫn và các bạn hiểu được cái luật sanh tử, cái việc đó
sanh ra vậy thì các bạn cứ nghĩ rằng có sanh là có diệt. Nó khởi ra việc đó rồi thì nó sẽ tiêu, chứ các bạn cần
gì phải lo. Nó có chữi bạn thì rốt cuộc rồi cũng huề. Các bạn lo sửa đi, đừng dành thì giờ để tranh chấp mà
đau khổ.
Bá nhẫn thành kim thị thái hòa : Học cái nhẫn, cái gì mình cũng phải đặt chữ nhẫn, rồi thì nó cũng xong.
Thành kim là thành tới một cái giá trị, lúc đó chung ta đâu có người thù trong tâm, mà đâu có người thù
trước mắt nữa, đó là thái bình hòa hảo rồi.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Xá Lợi Phất! Bỉ Phật Quang Minh Vô Lượng, Chiếu Thập Phương Quốc Vô Sở Chướng Ngại, Thị Cố
Hiệu Vi A Di Ðà
Nghĩa là: Xá Lợi ơi! Con hiểu chưa? Trong đạo Phật huyền môn, các đẳng phái thập phương chư Phật.
Ðồng thời phải dùng Khoa học Ðiển Quang Tự Lực chung, là chữ tượng trưng, của Phật để làm việc theo
điển ấy. Các môn học pháp, hóa pháp, lý pháp, thành vật, tượng trưng pháp, năng thâu, năng hóa, năng biến
gọi là tông chỉ huyền diệu đó con, gọi là Khoa học tượng trưng 6 chữ Di Ða. Nào văn, nào võ cũng phải
dùng mà thôi. Ðiển này bao la vạn tượng, cũng như một thứ nước chất lỏng ở thế gian đều phải dùng nó.
Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật Thọ Mạng Cấp Kỳ Nhơn Dân Vô Lượng Vô Biên A Tăng Kỳ Kiếp, Cố
Danh A Di Ðà
Lúc ấy Xá Lợi đảnh lễ đức Phật bạch rằng: Lục Tự Khoa học Huyền bí của Phật, nếu ai tu thì cũng công
phu luyện đạo niệm Phật vậy sao?...
Xá Lợi ơi! Từ Thượng Thiên Thế Giới cho chí âm phủ Tần Quản Vương bao la thế giới đều lấy điển Khoa
học Huyền bí này làm trọng là tượng trưng Bửu Pháp. Pháp này Công Ðồng Thập Phương chư Phật để công
phu cùng làm việc âm phủ chí trên thiên đàng cũng phải dùng điển này mà thôi, là chuyên môn Khoa học
của nó.
Xá Lợi Phất! A Di Ðà Phật Thành Phật Dĩ Lai Ư Kim Thập Kiếp
Nghĩa là: Xá Lợi ơi! 6 chữ Nam Mô A Di Ðà Phật là Khoa học Huyền bí từ đức Phật Tổ là người đã lập
ra Trời Ðất, đã lập hiến có hiến pháp. Nhờ Khoa học Huyền bí Lục Tự Chơn Ngôn truyền bá từ đó đến
nay, chư Phật chư Tiên cùng thế gian chúng sanh phải dùng gốc điển này là tông chỉ của nó, từ nắng, gió,
mây, mưa, sương, tuyết nhờ lửa và nước hợp lại thành điển Khoa học này. Cho nên những cốt giác của nó là
mặt trời để làm tông chỉ cho lửa, còn mặt trăng là tông chỉ của nước hợp thành gọi là hợp nhứt hóa sanh
muôn vàn vạn kiếp, làm việc luôn luôn. Chúng sanh phải nhờ sự sống do hai luồng điển này.
Còn nắng gió mây mưa để tiếp xúc điều hòa cho chúng sanh cùng các vật để sanh sanh hóa hóa nuôi dưỡng
muôn loài vạn vật. Nó là một bộ máy tuần hoàn, châu nhi phục thỉ.
Các đấng Tiên Tri đồng phụ thuộc để làm việc tiếp xúc cơ thể bộ máy của nó, gọi là Vô Vi, khác hơn thế
gian. Thế gian phải lấy nào là bánh xe trái khế vật chất để xây chuyển, mượn khí điển hóa sanh của ta. Trên
thế gian mỗi thứ đều phải mượn vật chất làm ra, rồi phải mượn khí điển của ta mà thành lập. Cốt giác tông
chỉ là khí của hai luồng khí điển của ta hóa sanh và ta cũng đã lập chữ huyền diệu sanh sanh hóa hóa trong
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bộ óc Hà Ðào Thành. Nào chỗ kẹt hóc nuôi lấy trí tuệ của các vật, từ lập nên Trời Ðất tới nay, làm vua cõi
thế là loài người, nó cũng khôn ngoan như ta. Nó cũng biết làm Khoa học vật chất mà thôi. Bởi thế câu Kinh
có nói: “Người là Tiểu Thiên Ðịa”. Chúng nó là con của ta, cũng hóa sanh hình tượng giống như ta. Bầu trời
thế giới đông đúc gọi là chúng sanh. Tông chỉ là các con của ta hóa sanh. Cho nên bộ óc của nó có đủ tri
thức huyền bí, làm đủ Khoa học Khí Ðiển, vì cốt giác của ta hóa sanh chúng nó.
Khoa học nào cũng có mượn vật chất, nhờ sự bố hóa ban hành khí điển của ta mới lập thành. Còn thành
phần của chúng sanh là con ta, cũng như ta, mà thua ta một thứ điển quang mà thôi! Ðiển quang ấy là hào
quang chiếu sáng chung quanh bộ đầu từ trong phát ra. Ðó là con thua Cha một chút.
Hiện nay tay lần Lục Tự Di Ðà Khoa học Huyền bí là căn bản cốt giác mà giáo huấn cho nó tu hành luyện
đạo Khoa học Huyền bí của ta, bởi câu Kinh ta có nói đây: “Chúng sanh nào tưởng đến ta, thì ta hộ độ cho
nó”. Nếu không thì cũng được nhưng bị khe khắt.
Ví dụ trong thế gian, Cha Mẹ mà sanh con có hiếu với Cha Mẹ thì Cha Mẹ thương để giúp cho. Còn con nào
bất hiếu thì Cha Mẹ cũng thương tiếc cốt giác hóa sanh đó thôi chớ cũng không nào bỏ.
Câu Thánh Nhơn có nói rằng
“Phụ ái tử nhi tử chứng chi” nghĩa: Cha sanh con thương con, con đã biết mà con quên Cha có phải bất
hiếu đó chăng? Ví như một món đồ khí điển vật chất, không ta thì vật chất ấy vô hiệu quả.
Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Con được hiểu chưa?
(còn tiếp)
Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012
“Chung Vui Hạnh Ngộ”
Từ ngày 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012
Thân gởi quý bạn,
Sau đây là một vài tin tức cần thiết xin quý bạn lưu ý về việc đưa rước tại phi trường:
Ban Chuyển Vận cho Đại Hội sẽ đưa đón quý bạn từ các phi trường LAX, LGB hoặc SNA về Khách
Sạn Anaheim Marriott Suites vào các ngày 17, 18, 19 tháng 9 năm 2012 và đưa các bạn từ khách
sạn ra phi trường vào các ngày 23, 24 tháng 9 năm 2012.
Ngoài thời gian trên, quý bạn đạo địa phương Nam California phát tâm phụ trách phần đưa đón các
bạn đạo đến sớm trước ngày 17.09.2012 hoặc ra về sau ngày 24.09.2012.
Xin liên lạc anh Minh Đoàn email: mkdoan@hotmail.com , điện thoại 714.272.0374.
1. Đón Tại Phi Trường vào các ngày 17, 18, 19 tháng 9 năm 2012:
Quí bạn đạo có ghi danh đưa đón tại phi trường qua ban tổ chức Đại Hội, chúng tôi sẽ có bạn đạo
cầm bảng Vô Vi đón quí bạn đạo tại chỗ lấy hành lý hoặc tại các cổng ra cho các bạn đạo nước
ngoài. Nếu có thay đổi chuyến bay xin liên lạc :
Anh Minh Ðòan : 714-2720374 hay anh Phan Cao Thăng 714-4785674 (sau ngày 13 tháng 9)
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2. Ðưa ra phi trường sau khi Đại Hội kết thúc vào ngày 23, 24 tháng 9 năm 2012:
Quý bạn đạo cần đưa ra phi trường xin dò tên mình, chuyến bay, và ngày giờ bay tại phòng Ban Tiếp
Tân trao bảng tên và phát quà (CRYSTAL Ballroom – xin theo bảng hướng dẫn) vào ngày thứ tư
19.09.2012, để Ban Chuyển Vận kịp sắp xếp xe đưa về
3. Cẩm Nang
Cẩm nang đã gởi đi từ ngày 15 tháng 8 2012. Nếu bạn nào chưa nhận được, sau ngày 1 tháng 9, quý
bạn có thể liên lạc điện thư: ghidanhdh2011@gmail.com hoặc Ban Ghi Danh ở địa phương mình để
chúng tôi gởi cho quý bạn số ID và số confirmation của Khách Sạn. Bạn đạo ở Việt Nam sẽ nhận
cẩm nang khi đến Mỹ
.
4. Tin Tức Linh Tinh
Bên cạnh Khách Sạn Anaheim Marriott Suites có tiệm Target (bán mọi thứ linh tinh và thức ăn),
và tiệm Walgreens (Pharmacy), quý bạn có thể đi bộ ra đó mua nước v..v…
Chúng tôi đính kèm bản đồ đi bộ được vùng lân cận của Khách Sạn.
Kèm đây là điện thoại của 1 số tên dịch vụ đưa đón của người Việt tại Nam Cali để bạn đạo
phương xa có thể gọi để đưa đi Phước Lộc Thọ, đi ăn uống hoặc đi chơi đây đó.... nếu cần
Target (giờ mở cửa)
12100 Harbor Blvd
Garden Grove, California 92840
Phone: (714) 971-4826
Regular Store Hours
M-Fr: 8:00 a.m.-11:00 p.m.
Sa: 8:00 a.m.-11:00 p.m.
Su: 8:00 a.m.-10:00 p.m.
World-Class Shopping
The Outlets at Orange – Distance 2 miles
This world-class, open-air shopping mall features the best names in manufacturers and retail outlets.
20 City Boulevard West
Orange, CA 92868
Phone: 714 769 4000
South Coast Plaza – Distance 9 miles
Orange County's largest shopping attraction with over 280 boutiques.
3333 Bristol St.
Costa Mesa, CA 92626
Phone: 1 800 782 8888
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Danh sách Taxi đưa đón của người Việt

1. TAXI – HUY đưa đón
2. County cab – Dzũng
3. Anh Dũng đưa đón
4. Đưa đón 24/7 Huy Nguyễn
5. Đưa đón Hồng Phước
6. Xe Từ Thiện PGHH -Hải
7. Cali đưa đón - Tiến Nguyễn
8. Đan 24/7
9. “Mư ời” đưa đón
10. Lộc đưa đón
11. BEN đưa đón
12. Cô Tâm đưa đón
13. Anh Minh đưa đón
14. Saigon đưa đón
15. Linda đưa đón
16. Minh đưa đón
17. An tâm đưa đón – Phú
18. Trí đưa đón
19. Thành đưa đón
20. 24/7 đưa đón

1-714-398-3806
1-714-360-9283
1-714-220-8474
1-714-489-3228
1-714-482-8485
1-714-880-0266
1-714-487-1697
1-714-600-8845
1-714-209-8289
1-714-230-9847
1-714-360-2484
benduadon@yahoo.com
1-714-204-1954
1-714-724-3596
1-714-204-5837
1-714-600-7090
Saigonduadon@yahoo.com
1-714-878-8893
1-626-652-2295
duadonphitruong@yahoo.com
1-714-655-5395
1-714-880-2196
1-714-683-3000
Triduadon@yahoo.com
1-714-721-8551
midwayxpress@gmail.com
1-714-200-6599
1-949-310-1245

Kính chúc quý bạn thượng lộ bình an,
Kính bút,
Ban Tổ Chức ĐHVVQT
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẩu phụ của bạo hữu Trương Thị Kim Dung cư ngụ tại Nam
California Hoa Kỳ là cụ Dư Thị Kim đã từ trần ngày 6 tháng 7 năm Nhâm Thìn (ngày 22 tháng 8 năm 2012)
tại Việt Nam, hưởng thọ 92 tuổi, đươc siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quý đạo hữu
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo NGUYỄN MẠNH HIỀN. Sinh năm 1954 tại
Thường Tín Hà Nội. Mất ngày 26.8.2012 (nhằm ngày 10.7 Nhâm Thìn) tại xã Tam Phước H.Long Thành
TP. Biên Hòa. Hỏa táng ngày 12.7 Al .Hưởng dương 58 tuổi, được siêu sinh tịnh độ.
Bđ Thiền đường Tâm Linh & Sức Khỏe,TĐ Duyên Lành, Bđ Bình Dương,
Bđ Saigon Cholon xin chia buồn cùng gia đình anh Hiền.
Trần Khắc Phái kính báo.
3)Xin quí Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho vong hồn em của Bạn Đạo LINH-CAO, là CAO-THỊ-THUCHI , chết vào lúc ( 9h.5p ngảy 13-tháng 8 năm 2012) tại nhà thương QUẢNG- CHÂU Trung-Quốc, hưởng
thọ 43 tuổi được siêu thăng tịnh độ
Em CAO-THỊ- THU-LINH và gia-đình chân-thành cảm-tạ ân-điển của QUÍ BẠN-ĐẠO
NAM-MÔ-A-DI-ĐÀ-PHẬT-VẠN-VẬT-THÁI-BÌNH....
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ĐẠO TRONG TÂM
Đạo ở trong tâm khỏi phải tầm
Trong mình có sẳn hành khai tâm
Tâm thức giác khai tu mở lẹ
Chớ quên nguyên ý trụ chơn tâm
Không hành phu luyện sao thanh nhẹ?
Phải tu thức giác sửa sai lầm
Bộ đầu khai mở lục tâm thông
Lý thuyết thiếu hành trì trệ chậm
Thờ ở nơi tâm khai nội thức
Rõ ràng Thầy dạy đạo trong tâm
Minh Thạnh ( ThiềnViện Tâm LinhTự Cứu
29.07.12)
---THÔNG TAM GIỚI
Trường sanh trị bệnh pháp Vô Vi
Thực hành pháp lý nhẫn kiên trì
Tự minh hành giác thức tu tiến
Không còn lệ thuộc giãi tâm nghi
Cơ tạng lẫn thân đều trật tự
Nạn tai xảy đến chỉ sơ sài
Trật tự chính mình hòa điển giới
Thuần pháp thông khai hóa giải ngay
Nội tâm nội tạng chuyển khai mở
Biến thành xá vệ quốc trần ai
Tâm thân thay đổi tự quân bình
Răng kề cong lưởi thông tam giới
Minh Thạnh ( Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu
03.08.12)
---TU THIỀN
Tu thiền phá chấp phá mê
Mau mau tỉnh thức để về phương Tây
Tâm thành có pháp có Thầy
Ước mong nhận được nơi đây tấm lòng
Rất mong bạn đạo cảm thông
Thơ vần chưa khéo lòng vòng giúp vui
Có vui có học rèn trui
Thấm mùi đạo đức niềm vui ngập tràn
Không còn sống cảnh lầm than
Lui về thanh tịnh an nhàn biết bao
Cùng nhau học led Thầy trao
Cùng nhau đóng góp dâng trào niềm tin
Thức tâm biết được chính mình
Phật tâm làm gốc niềm tu vững bền
Khó khăn cố gắng vượt lên
Tham thiền nhập định vững bền niềm tin

THƠ BẠN ÐẠO
Tu hành ý trí khai minh
Cùng nhau xây dựng công trình ngày mai
Trí tâm khai triển đêm ngày
Công phu tinh tần chẳng sai pháp thiền
Giờ thiền nối tiếp thường xuyên
Tinh hoa hội tụ gắn liền càn khôn.
TPHCM,ngày 6-8-2012
Đỗ Vạn
----Rõ Cơ-Mầu
Điễn -Tâm còn gọi là Chân-Tâm :
Bảo thủ danh từ dễ hiểu lầm ...
Kinh giảng nghe qua nên lãnh hội,
Tưởng lầm mình đúng lạc phương châm .
++++
Ngồi thiền Thanh Điễn trụ đỉnh đầu
Hòa cùng đỉễn giới đạo cao sâu
Kinh giảng Di Đà Thầy nói rõ
Chân-Tâm ở Trung Tim bộ đầu
++++
Chân-Tâm ở Trung Tim bộ đầu
Xuất phát thẳng lên chớ dễ đâu
Tam giới quy nguyên vào điễn giới
Hòa cùng thanh tịnh Rõ Cơ-Mầu
Atlanta , ngày 27-08-12
Thái Hồng Huệ
Trả lời bài thơ Lẽ Cơ Mầu ,trong tinh thần xây dựng

----CHƠN TÂM
***
Chơn tâm chẳng ở trong ngoài
Hư không chẳng sắc,tướng hình âm thanh
Cơ mầu vận tiến vô sanh
Thiệt tu giác ngộ chẳng tranh lý đời
Trong không còn biết thảnh thơi
Biết không còn có chẳng lơi thực hành
Đời người như lá mỏng manh
Tính phàm bỏ kịp rõ rành chơn tâm
Việt Nam, 30/8/2012
Văn Phật Tử
-----
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CHÂN TÂM

CHUYỆN CỦA TÂM

Ai ! hỏi Chân Tâm ở chốn nào
Tự mình kiểm lại nó nơi nao?
Chân Tâm hiện hữu trong chân lý
Thấy cả càn khôn cớ hỏi sao

Rõ thông nhân quả luật Trời ban
Đã biết Chân Tâm vẫn ẩn tàng
Hiện hữu trần lao vì lẻ ấy
Ai tỉnh, ai mê cứ luận bàn

Đã hỏi Chân Tâm cớ hỏi sao?
Chân Tâm thường trụ tự thuở nào
Không hề sinh diệt không xa lánh
Lan tỏa mười phương chẳng thấp cao

Sanh tồn sự sống nhiễm cư trần
Khổ khổ tinh thần nghiệp xác thân
Bồ tát tâm từ nên thị hiện
Nhân sinh đồng nghiệp giải chuyên cần

Ai! Hỏi Chân Tâm vẫn ở đâu
Bản lai tự tính thuở ban đầu
Âm Dương là điển vô ảnh xác
Chẳng ngộ chẳng mê thuở mới đầu
Tô văn Việt (Bạc Liêu, họa theo thơ Huynh
Thắng)
---TÂM

Pháp lý vô vi mãi thực hành
Công phu hành pháp trí tinh anhBuông bỏ tham
sân lìa vọng chấp
Tâm trụ vô vi chẳng diệt sanh

Tam điểm như tinh tượng
Quành câu tựa nguyệt tà
Làm người ở chốn trần lao
Có vầng trăng khuyết ba sao giữa trời

Sa ngã hữu vi chuyện vơi đầy
Thiện lành, ác trược sẽ còn đây
Nặng nhẹ đôi bề tùy tu tiến
Trược thấp, thanh cao chuyện kiếp này.
Tô văn Việt (Bạc Liêu)

Tâm chùm ba cõi rộng bao la
Tâm tựa thể kho chứa chánh tà
Tâm tạo thiên đường hay địa ngục
Thánh , Thần, quỷ, vật chẳng gần xa
Khởi niệm hỏi tâm tức tại tâm
Do đâu mà hỏi chớ nên lầm
Cũng như cái thấy do đâu thấy
Động, chấp, vọng, cầu ấy chính tâm
Tô Văn Việt (Bạc Liệu)
----
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