Số: 899 Ngày: 30 tháng 09 năm 2012

Duyên Lành
Duyên lành tận đạo quí hơn vàng
Thanh tâm tu luyện sống vẫn an
Khai màn tâm đạo chẳng bàng hoàng
Hồn thơ phân giải chiều sâu độ
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 12/12/2001 đến 18/12/2001
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) Söï kích ñoäng vaø phaûn ñoäng coù höõu ích gì khoâng?
2) Söï hoøa ñoàng coù höõu ích khoâng?
3) Söï thöùc taâm coù lôïi ích gì khoâng?
4) Giaøu taâm baùc aùi coù lôïi ích gì khoâng?
5) Döùt khoaùt höôùng thöôïng coù höõu ích gì khoâng?
6) Ngöôøi tu minh taâm coù höõu ích gì khoâng?
7) Söï lieân heä taâm linh coù lieân tuïc hay khoâng?
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1) Atlantic city, 12-12-2002 1: 05 AM
2) Atlantic city, 13-12-2002 2: 20 AM
Hoûi: Söï kích ñoäng vaø phaûn ñoäng coù höõu ích gì Hoûi: Söï hoøa ñoàng coù höõu ích khoâng?
khoâng?
Ñaùp: Thöa söï hoaø ñoàng raát höõu ích cho söï taùi laäp
Ñaùp: Thöa söï kích ñoäng vaø phaûn ñoäng daãn tieán taâm hoøa bình
linh
Keä:
Söï hoaø ñoàng raát höõu ích cho chung
Keä:
Taâm linh tieán hoùa sau phaân ñònh
Giaûi quyeát nôi nôi seõ tieán moãi vuøng
Giaûi toûa phieàn öu thaám giaùc minh
Thöùc giaùc voâ cuøng khoâng lôû vôõ
Chuyeån hoùa thaâm saâu tuøy yù thöùc
Tình thöông ñaïo ñöùc chuyeån bao dung
Khai minh trí tueä töï phaân minh
3) Atlantic city, 14-12-2002 8: 50 AM
Hoûi: Söï thöùc taâm coù lôïi ích gì khoâng?

4) Atlantic city, 15-12-2002 3: 50 AM
Hoûi: Giaøu taâm baùc aùi coù lôïi ích gì khoâng?

Ñaùp: Thöa söï thöùc taâm raát höõu ích cho chung
Keä:
Thöùc taâm giaûi toûa bao phieàn muoän
AÅm khí tieâu tan khoâng daáy ñoäng
Chuyeån hoùa thoâng löu töï caûm hoøa
Khai thoâng trí tueä trieån khai voøng

Ñaùp: Thöa giaøu taâm baùc aùi coù theå ñem laïi lôïi ích
cho chung ôû töông lai
Keä:
Giaøu taâm baùc aùi cöùu nhaân sinh
Giaûi khoå giaûi meâ töï cöùu mình
Giuùp ích theá gian laø ñieàu toát ñeïp
Goùp phaàn xaây döïng töï phaân laàn

5) Atlantic city, 16-12-2002 7: 30 AM
Hoûi: Döùt khoaùt höôùng thöôïng coù höõu ích gì khoâng?

6) Atlantic city, 17-12-2002 7: 30 AM
Hoûi: Ngöôøi tu minh taâm coù höõu ích gì khoâng?

Ñaùp: Thöa döùt khoaùt höôùng thöôïng raát höõu ích cho Ñaùp: Thöa ngöôøi tu minh taâm thaät söï ñoùng goùp cho
vieäc tu tieán
söï hoøa bình cho chung
Keä:
Keä:
Döùt khoaùt höôùng thöôïng deã minh taâm
Qui y Phaät Phaùp môû thanh ñaøi
Khai thoâng trí tueä bôùt sai laàm
Giaûi tieán taâm linh töï söûa sai
Minh taâm kieán taùnh duyeân Trôøi ñoä
Tieán hoùa khoâng ngöøng xaây döïng tieán
Döùt khoaùt giaûi muø töï tieán tu
Bình taâm thanh tònh töï phaân taàm
7) Atlantic city, 18-12-2002 9: 25 AM
Hoûi: Söï lieân heä taâm linh coù lieân tuïc hay khoâng?
Ñaùp: Thöa söï lieân heä taâm linh luùc naøo cuõng quang chieáu
Keä:
Thanh quang ban chieáu khaép nôi nôi
Thanh tònh ñaït thoâng chuyeån bôûi Trôøi
Khai trieån chính mình taâm höôùng thöôïng
Thaønh taâm tu luyeän hôïp duyeân Trôøi
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Bạn về đây
Bạn về đây
Học hỏi mỗi ngày
Bạn về đây
Rừng xanh bát ngát
Bạn về đây
Vui say mùi đạo
Bạn về đây
Thanh quang dìu tiến
Bạn về đây
Hồi sinh tâm thức
Bạn về đây
Trực giác chơn thần
Bạn về đây
Vui ngày Xuân Tết
Bạn về đây
Dịp may tái lập
Bạn về đây
Bắt gặp người thân
Bạn về đây
Ân cần sửa tiến
Bạn về đây
Quyến luyến tình thương
Bạn về đây
Noi gương Cha lành
Bạn về đây
Tâm thức thanh thanh
Bạn về đây
Chẳng còn tranh chấp

Bạn về đây
Bỏ ý thấp cao
Bạn về đây
Bước vào tâm đạo
Bạn về đây
Chẳng có đón rào
Bạn về đây
Tự xây tình thật
Bạn về đây
Ruột cật như nhau
Bạn về đây
Trước sau như một
Bạn về đây
Họp một không hai
Bạn về đây
Tâm thức tiến hoài
Bạn về đây
Ðạt ngày nhập định
Bạn về đây
Xử dụng tình người
Bạn về đây
Gom thức tự cười
Bạn về đây
Người người hoan lạc
Bạn về đây
Tiền bạc chẳng lo
Bạn về đây
Tu cho nhơn loại.
Lương Sĩ Hằng.
Thiền Viện Nhẫn Hòa, 27-06-1988
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

THIỆN GIÁC :
Thiện : trọn lành. Cái phần hồn các bạn được qui tụ rồi, sáng suốt rồi, mới hiểu biết sự sai lầm từ tiền kiếp
và sự sai lầm ngay ở kiếp thế gian này mình cũng nhìn nhận là sự sai lầm của chính mình, mới kêu là người
thiện giác.
THÓI QUEN :
Là ở trong cái thích nó mới tạo ra cái thói quen. Nó thích cái này, nó thích cái kia, nó thích cái nọ, rồi nó
quen. Còn chúng ta đi vô phá mê, phá chấp, không còn cái thói quen nữa. Nới rộng, ở đâu cũng được, sống
cách nào cũng được , không có chấp thiên hạ.
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THỪA VÕ HÓA VĂN :
Chúng ta ở thế gian, chúng ta học ác trược. Người nào cũng có ác trược, cũng có cái lòng bất chánh suy
nghĩ đối với người khác. Đó là ác trược. Hóa văn thì khi đạt được cái luồng điển rồi mới thực hiện NHẪN
và TỪ BI, rồi lúc đó viết văn thấy nó khác.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Xá Lợi Phất! Ngã Kiến Thị Lợi Cố Thuyết Thử Ngôn, Nhược Hữu Chúng Sanh Văn Thị Thuyết Giả
Ưng Ðương Phát Nguyện Sanh Bỉ Quốc Ðộ
Lúc ấy Trưởng Lão Xá Lợi đảnh lễ Phật bạch rằng: Như con gần mãn căn con cũng làm y theo chúng
nó hay sao?
Xá Lợi ơi! Con đã dày công tu đến nỗi này, mà không rõ 6 chữ Di Ðà Khoa học, cốt giác 6 chữ Di Ðà là
một luồng điển không dây, bao la trong thập phương chư Phật để dùng nó từ thế gian đến chư thiên phải tức
khắc chớp nháng nhanh nhẹn mới gọi
là hiểu. Tất cả các điển quang là một giống lửa trung thiên. Hễ sáng là nó, tức khắc hiểu biết liền, tông chỉ
của nó là vậy đó.
Nhưng khoa học về ta chủ trương sự chớp nháng để làm việc đó thôi, là cái nghề chuyên môn của chư
Phật giao phó cho ta, thiệt là hết sức nặng nề, nhưng ta vẫn đại từ đại bi để cứu rỗi chúng sanh, gom dẫn dắt
linh hồn của nó về thiên đàng.
Xá Lợi Phất! Như Ngã Kim Giả Tán Thán A Di Ðà Phật
Nghĩa là: TÁN THÁN A DI ÐÀ PHẬT gọi là điển A Di Ðà. Tông chỉ là điển Di Ðà, thế gian gọi là
điện thoại khoa học để truyền tin và cứu vãn một thứ sanh sanh hóa hóa cùng pháp huyền diệu chư môn
đồng gọi điển Khoa học Di Ðà, để làm việc chớ không phải phẩm chức của ta, ta có quyền giữ Khoa học ấy
thôi. Các y mọi món ta được thâu phát bổ túc trình bày báo cáo, đó là chủ trương của ta.
Trong thế gian gọi Phật là Phật rước hay độ cũng thế. Ðó là mạch sự của ta phân biện, là cốt giác sự
chớp nháng của điển tùy theo lực lượng của nó.
Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Chi Lợi
Có nghĩa là: Ðiển của ta sẽ giúp cho mọi mặt, không sai sót một tí nào là mạch sự của nó.
Ðông Phương Diệt Hữu A Súc Bệ Phật Tu Di Tướng Phật, Ðại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu
Âm Phật, Như Thị Ðẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc, Xuất Quảng Trường Thiệt
Tướng Biến Phú Tam Thiên Ðại Thiên Thế Giới, Thuyết Hành Thiệt Ngôn Nhữ Ðẳng Chúng Sanh
Ðương Tín Thị Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh
Xá Lợi Di Ðà ơi! Ta chỉ Khoa học Huyền bí cho ngươi rõ: Từ hướng đông có A SÚC BỆ PHẬT là có
một luồng lửa sắc vàng nơi ngũ tạng trong mình con.
Chữ TU DI TƯỚNG PHẬT là luồng điển của Tinh, Khí, Thần, bản thể của con, thuộc về phía bên tay
trái và nơi con mắt của con chiếu sáng cũng tựa như trên thiên đàng, mặt trời hướng đông soi sáng.
Còn A SÚC BỆ PHẬT là khoa học, luồng điển sắc xanh, luồng lửa này do nơi trái cật bên tay mặt là
cốt giác của nó.
Còn TU DI TƯỚNG PHẬT tiếp xúc hai đấng điển trên, hiệp lại Tinh, Khí, Thần.
Chữ ÐẠI TU DI PHẬT có nghĩa là: Trong bản thể ta trên bộ đầu Hà Ðào Thành có trung tâm hồn,
cũng gọi là chỗ Thần hồn xuất nhập. Cốt giác của nó gồm thâu các luồng điển trong bản thể ta nhóm tại đó
để làm việc, không khác nào mặt trời trên thiên không là cốt giác của nó.
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TU DI QUANG PHẬT ví như mặt trời ở cõi thiên đàng có nhiều tia sáng là cốt giác luồng điển từ
trong mình con là đôi mắt. Cốt giác của nó sự sanh hóa ảnh hưởng mặt trời mặt trăng luồng điển hóa sanh
do nơi khi Phật lập hiến Trời Ðất, để sanh sanh hóa hóa vạn vật.
DIỆU ÂM PHẬT có nghĩa là: Trong điển sáng biến tối, hay là trong mặt trời vàng hóa đen luân
chuyển, gọi là sanh hóa bản thể của ta, các luồng điển phối hợp cũng như trên thiên đàng không khác.
NHƯ THỊ ÐẲNG HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT nghĩa là: Chỉ rõ tông chỉ các điển quang trong bản
thể, thì cũng như các điển quang trên trời nào khác.
CÁC Ư KỲ QUỐC, XUẤT QUẢNG TRƯỜNG THIỆT TƯỚNG nghĩa là: Trong mình ta, cả thảy các
điển cùng màu sắc cũng như trên trời.
BIẾN PHÚ TAM THIÊN ÐẠI THIÊN THẾ GIỚI THUYẾT THÀNH THIỆT NGÔN nghĩa là: Sự biến
hóa của điển vừa nói vừa chớp nháng chẳng sai tí nào.
NHỮ ÐẲNG CHÚNG SANH ÐƯƠNG TÍN THỊ: XƯNG TÁN BẤT KHẢ TƯ NGHỊ CÔNG ÐỨC
nghĩa là: Thì trong bản thể ta, các vị La Hán làm việc cũng như chư Phật chư Tiên trên thiên đàng.
NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT SỞ HỘ NIỆM KINH nghĩa là: Từ trong bản thể các vị La Hán cũng như
chư Phật trên thiên đàng.
Xá Lợi ơi! Lúc con thành Phật hay là được Lục Huệ thì các La Hán làm việc biến hóa theo ý con sai
gọi. Sự huyền diệu ấy cũng tựa như trên thiên đàng. Các đấng chư Phật cũng có bản thể, ảnh bóng, đó là
điển. Ðiển này gọi điển kia là: Thừa tiếp, ứng trực, chứng minh mọi mặt để làm việc cho lời kêu gọi.
(còn tiếp)
THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI ÐỨC QUỐC
Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc thông báo
Vào ngày 01.09.12 Hội AHVV Đức Quốc đã bầu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2012-2014 gồm các thành viên
sau:
Hội trưởng:
Lê Chí Thành
Hội phó nội vụ:
Nguyễn An Khương
Hội phó ngọai vụ:
Văn Thành Vân
Thư ký:
Nguyễn Thị Anh Đào
Thủ quỹ:
Trần Xuân-Thu
Kính bái
HAHVV Đức Quốc
THÔNG BÁO
THôNG BÁO CỦA THIỀN ÐƯỜNG BRUXELLES
Thiền đường Bruxelles xin thông báo với tất cả qúy bạn đạo về việc dời địa chỉ :
Địa chỉ mới :

Thiền đường Bruxelles c/o Lê thị Kim Phụng
53-55 Avenue Paul Deschanel, boite 17
1030 Bruxelles
Belgique
Tel: 0032 (0)22191016
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Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách và DVD Vô-Vi
28.09.2012
Kính thưa quý bạn,
Vào dịp Đại Hội “Chung Vui Hạnh Ngộ 2012”, ban kinh sách đã phân phối những tài liệu sau đây
đến quý bạn đạo tham dự Đại Hội:
1) Sách Địa Ngục Du Ký tiếng Việt với phần minh giải của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên
2) Sách Địa Ngục Du Ký tiếng Anh với phần minh giải của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên
dịch ra Anh Ngữ
** 2 bộ sách trên đã được soạn lại và trình bày trang nhã để quý bạn đọc và giới thiệu cho người
thân, bạn bè, hoặc phổ biến tại các thư viện nơi mình cư ngụ. Đây cũng là một phương tiện để quý
bạn giới thiệu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, vì Đức Thầy có nhắc nhở rất nhiều
về pháp thiền Vô Vi trong các lời minh giải.
3) Bộ Phương Pháp Công Phu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Thực Hành Tự Cứu
gồm các phần sau đây:
o DVD Phương Pháp Công Phu (tiếng Việt và Hoa)
o DVD Phương Pháp Công Phu (tiếng Anh và Pháp)
o CD Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật (băng Niệm Phật)
o CD Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật (tiếng Anh)
o 2 đĩa Vấn Đạo Thực Hành Tự Cứu với một trăm câu vấn đáp về thiết thực tu hành
o CD Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật (tiếng Pháp do chính Đức Thầy đọc và giảng)
o Booklet 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp về Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật.
Bộ DVD Phương Pháp Công Phu là phương tiện giới thiệu phần thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học
Huyền Bí Phật Pháp cho những bạn đạo mới tu hoặc những người muốn tìm hiểu về pháp môn này, đồng
thời băng giảng Niệm Phật sẽ giúp cho bạn đạo tập Niệm Phật hiệu quả hơn. Các tài liệu tiếng Anh sẽ giúp
cho quý bạn đạo trẻ không thành thạo tiếng Việt và những bạn đạo ngoại quốc.
Nếu quý bạn nào cần các tài liệu trên, xin liên lạc về địa chỉ HAHVV Bắc California hoặc qua điện thư
vovikinhsach@gmail.com để chúng tôi gởi đến quý bạn hoàn toàn miễn phí.
Trong tương lai, Ban Kinh Sách sẽ tiếp tục ấn tống các tài liệu sau đây:
- Bộ Kinh A Di Đà gồm 20 điã DVD Đức Thầy thuyết giảng tại Khóa Học “Kinh A Di Đà”, Úc Châu,
năm 1986, rất hữu ích cho bạn đạo nghiên cứu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
** Chúng tôi sẽ dùng bộ DVD này làm quà đại hội 2013 tại Úc châu để kỷ niệm nơi Đức Thầy đã
giảng Khóa Kinh A Di Đà.
-

Sách Phương Pháp Công Phu (Booklet) tiếng Anh.
Sách Phương Pháp Công Phu (Booklet) tiếng Việt

Tùy theo nhu cầu của bạn đạo, chúng tôi sẽ chọn các tài liệu cần thiết để phổ biến và sẽ thông báo chương
trình ấn tống cho quý bạn kính tường trên TBPTĐN.
Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn tại Đại Hội “Chung Vui Hạnh Ngộ” và từ
khắp nơi, để chúng tôi có phương tiện tiếp tục thực hiện các tài liệu kinh sách Vô-Vi.
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Sau đây là danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 10 tháng 8 năm 2012 đến ngày
28 tháng 9 năm 2012.
Tên
Ẩn danh
Nguyễn V K (Canada)
Trịnh V P (Canada)
Đỗ Tracy & Trương Khải (Texas)
Bạn đạo Atlanta (Georgia)
Nguyễn Thị Ánh (Úc châu)
Lý Kiêm Xoàn (Pháp Quốc)
Lưu Thị Mộng Lâm (Pháp Quốc)
Ẩn danh (Pháp Quốc)
Lê Thị Hia (Đức Quốc)

Số Tiền Nhận
900 USD
200 USD
200 USD
300 USD
500 USD
100 AUD
100 Euro
100 Euro
50 Euro
100 Euro

Thiền Đường Duyên Lành

(Melbourne, Úc Châu)
Phạm Thị Thanh (Melbourne, Úc Châu)
Nguyễn Thị Toàn (Melbourne, Úc Châu)
Nguyễn Thị Nưong (Melbourne, Úc Châu)
Nguyễn Ngọc Hạnh (Melbourne, Úc Châu)
Trần Thị Nga (Sydney, Úc Châu)
Trần Đức Thanh (Sydney, Úc Châu)
Quách Thị Dung & Lý Thị Như Mai
(Sydney, Úc Châu)
Khưu Thị Phẩm
(Sydney, Úc Châu)
Nguyễn Văn Thiệu & Trần Thị Tuyết (Brussels,
Bỉ Quốc)
Ngô Mui Leng (T/Đ Paris, Pháp Quốc)
Vũ Thị Tố Oanh (Melbourne, Úc Châu)
Vũ Thị Bích Liễu (Melbourne, Úc Châu)
Đổ Thị Dương Cầm (Melbourne, Úc Châu)
Quách Ngọc Hùng & Quách Hoàng Mai Liên
(Marietta, Georgia)
Vũ Kim Xuân Thảo (Philadelphia)
Phùng Thị Trí (Florida)
Ẩn danh (USA)
Hồ Thị Thu (California)
Võ Thị Nhành (California)
Lâm Ùng Mến (California)
Lâm Hoa Mai (Hawaii)
Trịnh Mỹ Hương (Texas)
Bà Châu (Texas)
Lương Lan (Texas)
Võ Nhàn Thanh (Texas)
Nguyển Minh, Nguyễn Dung,Nguyễn Vinh
(Atlanta, Georgia)
Lai Ngọc Hoa (Calgary, Alberta)
Lai Ngọc Dung (Calgary, Alberta)
Huỳnh Tấn Lộc (California)

1000 AUD
100 AUD
100 AUD
200 AUD
100 AUD
400 USD
100 USD
100 USD
500 USD
200 USD
300 USD
500 USD
500 USD
500 USD
500 USD
100 USD
300 USD
100 USD
50 USD
100 USD
100 USD
100 USD
100 USD
100 USD
100 USD
100 USD
500 USD
500 USD
500 USD
1000 USD
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Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về:
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
(Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên
“Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về địa chỉ trên.)
Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn đạo hướng tâm cho Cụ Bà Tòan, sinh năm 1910 tại Ninh Bình, là bác của bạn đạo Trần thị
Xâm, vừa mới qua đời hưởng thọ 100 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
Trần Mạnh Ái & Trần Thị Xâm kính báo.
THẤT LẠC
Kính chào quý bạn đạo,
Có lẽ Đại Hội vừa qua vui quá, nên có bạn đạo nào để quên máy chụp hình loại nhỏ tự động hiệu FINEPIX
FUJIFILM màu xám bạc (silver). Hiện Minh Đoàn đang giữ, nếu ai có thất lạc, xin liên lạc với Minh qua
email mkdoan@hotmail.com hoặc điện thoại 714-272-0374 và cho địa chỉ để Minh gởi lại.
Minh Đoàn (Hội Nam Cali)
THƠ BẠN ÐẠO
GIỔ ĐỨC THẦY LẦN THỨ BA
Năm âm tháng tám giổ Đức Thầy
Chung vui hạnh ngộ dâng mừng Thầy
Tổ Thầy khai sáng pháp Vô Vi
Độ cứu chúng sanh tu pháp giải
Tu hành thức giác mở khai tâm
Giải tiêu nghiệp quả công phu dày
Chất phác luyện hành tu thức tiến
Đền ơn Thầy Tổ xuyên hành pháp
Hòa điển giới thanh kiến Đức Thầy
Lời Thầy dẩn dắt phân hành rõ
Hanh thông quy nhất ngộ chẳng sai
Giỗ Sĩ Hằng luôn khắc dạ
Vĩ Kiên Phật Tám kỷ nguyên này
Minh Thạnh ( Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu
08.09.12)
-----

ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI
HÀNH mới hiểu lời Thầy thuyết giảng
ĐỂ mắt tai gom phật tánh khai
TIẾN tới quân bình ngộ chẳng sai
KHÔNG hành lý thuyết ôm tăm tối
AI hành tự đạt chớ dùm ai
HÀNH thực hành thâm ngộ Bảo đài
DÙM hành không thấy sao khai giải
LỜI vàng ý ngọc Thầy phân tách
THẦY là đuốc huệ soi đường đi
GIẢNG thuyết tận tâm hành giả nắm
DẠY hành thân xác ngộ Như Lai
CHỚ nên biện luận tạo sai lầm
QUÊN minh trì niệm đại đạo hoằng khai.
Minh Thạnh ( Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu
28.08.12)
----
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VỀ KHÔNG
Về không tâm thức giác minh,
Tu thiền tự sửa chính mình thức tâm.
Về không cảm thức an tâm,
Lo tu tiến hoá canh tân về Trời.
Về không im lặng không lời,
Thực hành chơn chánh cuộc đời tiến thăng.
Về không mình chẳng tranh dành,
Đời là tạm cảnh mình đành lo tu.
Về không cảm thấy ăn du,
Chung vui xây dựng ngàn thu vẫn thiền.
Về không là trở thành hiền,
Mến chúc bạn đạo triền miên thực hành.
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
07/10/12 Hoàng Kiệt
----TU THIỀN
Từ trược ô theo con đường tu tắt
Được Cha Trời cho hòa hợp Thiên Nhân
Tu lẻ loi nay có bạn đồng hành
Ai dèm xiểm chỉ Bên Trên phán quyết.
Theo ánh sáng bước ra từ bóng tối
Trên con đường tu học ở trần gian
Có trong khổ mới nhìn thấu được Thiên Đàng
Theo minh triết trưởng thành từng chút một.
Trong niềm vui con nhiệt tình chúc phúc
Dân Hạ Ngươn tạo đức giữa Càn Khôn
Giữa bạn tu nguyện biến thành bi trí
Cho quỉ ma khuất phục Đấng Tổ Thầy.
Vui hòa mình vào cát bụi trần gian
Làm cánh chim kết nối giũa mây ngàn
Xin nhân loại hãy giữ gìn thánh thiện
Từ cát bụi thẳng rẳng đến Thiên Đàng.
Dùng lời thơ làm năng lượng tinh thần
Để hợp nhất những khí thiêng ba cõi
Người tiền sử giống Lạc Hồng giòng dỏi
Tu giữ gìn chơn thiện mỹ nghĩa nhân.
TPHCM, ngày 5-9-2012
Trọng-Nghĩa
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Thanh-Điễn
Lúc thật muốn tu Đạo-Pháp gì
Nên tìm đến học Pháp Vô-Vi :
Luyện khai cơ-tạng cùng tâm-thức
Đặng biết đường tu, biết lối đi.
\
Khi tìm tới được Pháp Vô-Vi
Cần biết thực-hành những Pháp chi ?
Đã hiểu phải càng thêm hiểu nữa :
Đào sâu mối Đạo với hoài-nghi !
\
Vô-Vi-Đạo-Pháp tiến không ngừng :
Tự-mãn là mình tự đứng dừng !
Nội-thức triển-hành qua những kiếp ;
Chê mình, chớ vội phục người dưng.
\
Tại cõi trần-gian lắm Pháp-Môn,
Nhưng ta chỉ có một Linh-Hồn
Bị giam trong xác đày dương-thế :
Sồng-động mà như bị lấp chôn.

\
Giải-thoát Vía Hồn mẫu-số chung
Của bao nhiêu Đạo được tôn-sùng !
Tầm tu nên biết tu Thanh-Điễn ;
Truy-cứu đến nơi, xét tới cùng.
\
Tôn-Giáo dạy ta biết cách tu,
Nhưng không dạy cách thoát mê-mù ;
Bàng-Môn dạy cách tu huyền-hoặc,
Không dạy cách tu thoát xác tù.
\
Công-Phu giữ đúng Pháp ban đầu ;
Chất-phác luyện tu mới được lâu.
Rời xác khai-thông lên Điễn-Giới :
Hồi-quang phản-chiếu Đạo thâm-sâu.
\
Kiếp người tại thế vượt trầm-luân
Cần có môn Thiền đúc Pháp-Thân :
Tu hiệp Chơn-Linh hòa Điễn-Giới,
Kết-tinh Xá-Lợi thoát dương-trần.

Toulouse, ngày 25-09-2012.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.
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