Số: 904 Ngày: 4 tháng 11 năm 2012

Qui Không
Qui không chánh pháp duyên Trời độ
Thân khổ tâm minh tự bước vô
Qui hội tình người thành tâm độ
Hướng thanh bền vững lập cơ đồ
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 16/01/2003 đến 22/01/2003
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) Nhöõng ngöôøi thieáu trí coù höõu ích khoâng?
2) Laøm sao töï haïi chính mình ñöôïc?
3) Phung phí laø sao?
4) Nhöõng gì goïi laø khoâng caàn thieát?
5) Döùt khoaùt coù höõu ích gì khoâng?
6) Trí taâm phaùt trieån coù höõu ích gì khoâng?
7) Taâm linh tieán hoaù phaœi laøm sao?
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1) Perth, 16/1/2003
Hoœi: Nhöõng ngöôøi thieáu trí coù höõu ích khoâng?

2) Perth, 17/1/2003
Hoœi: Laøm sao töï haïi chính mình ñöôïc?

Ñaùp: Thöa nhöõng ngöôøi thieáu trí thì hung haêng maø
khoâng coù thöïc chaát
Keä:
Ngöôøi thieáu trí chaúng tieán thaân
Haønh hung chaúng lôïi khoâng giôø tieán
Khoù thoâng khoù tieán khoù haønh thieàn
Taïo nghieäp khoâng thoâng ñöôøng giaùp tuyeán

Ñaùp: Thöa phung phí laø töï haïi chính mình.
Keä:
Phung phí laø töï haïi chính mình
Töï haønh töï haïi töï giam thaân
Khoâng thanh röôùc tröôïc taïo baàn thaàn
Thöùc giaùc khoâng coøn töï luùn saâu

3) Perth, 18/1/2003
Hoœi: Phung phí laø sao?

4) Perth, 19/1/2003
Hoœi: Nhöõng gì goïi laø khoâng caàn thieát?

Ñaùp: Thöa phung phí laø laøm nhöõng ñieàu khoâng caàn
thieát
Keä:
Ñieàu caàn thieát laø ñieàu caàn tieán
Chuyeån tieán thöïc haønh töï tieán xuyeân
Giaœi chaáp phaù meâ töï giaœi phieàn
Qui khoâng thanh tònh töï phaân xuyeân

Ñaùp: Thöa phí söùc laø khoâng caàn thieát
Keä:
Phí söùc laø khoâng caàn thieát
Daán thaân phuïc vuï taïo an yeân
Qui nguyeân thaønh töïu duyeân Trôøi Ñaát
Caœi söœa chính mình töï tieán thaân

5) Perth, 20/1/2003
Hoœi: Döùt khoaùt coù höõu ích gì khoâng?

6) Perth, 21/1/2003
Hoœi: Trí taâm phaùt trieån coù höõu ích gì khoâng?

Ñaùp: Thöa döùt khoaùt môùi thích hôïp vôùi ngöôøi tu Voâ
Vi?
Keä:
Döùt khoaùt môùi thích hôïp vôùi töï tu
Bình taâm khai trieån duyeân Trôøi ñoä
Höôùng thanh hoaù giaœi trí taâm beàn
Khai trieån chính mình töï tieán tu

Ñaùp: Thöa trí taâm phaùt trieån thì môùi coù hoaø ñoàng
Keä:
Trí taâm phaùt trieån coù hoaø ñoàng
Taän ñoä phaân minh chuyeån moät voøng
Caùc giôùi quaân bình khoâng taïo loaïn
Bình taâm tieán hoaù chaúng coøn than

7) Perth, 22/1/2003
Hoœi: Taâm linh tieán hoaù phaœi laøm sao?
Ñaùp: Thöa muoán taâm linh tieán phaœi haønh.
Keä:
Trí taâm khai trieån töï chôn haønh
Nguyeân lyù Trôøi ban töï höôùng thanh
Giaœi boœ traàn taâm qui moät moái
Thanh nheï beàn laâu tieán töø hoài
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Ngày giỗ Tổ Sư Ðỗ Thuần Hậu
Uống nước nhớ nguồn từ đâu đến,
Tu luyện cũng nhờ Tổ dựng nên.
Giải tiến cuộc đời tâm tự thức,
Ai minh tưởng nhớ cõi Bề Trên.
Bề Trên đã thoát đạo nền,
Giúp người tiến hóa vững bền tâm tu.
Tự phân trí sáng giải mù,
Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài.
Ấy là tận độ chính Ngài,
Hữu Hiền đã giúp lập Đài Vô Vi.
Chúng ta tâm thức tự ghi,
Đến ngày Giổ Tổ ta thì nhớ thêm.
Thực hành tu luyện đêm đêm,
Nhớ người tiến hóa ta thêm ý lành.
Hướng về vô cực thanh thanh,
Tranh Trời cao đẹp ta hành đến nơi.
Càn Khôn Vũ Trụ cõi Trời,
Hướng tâm thành thật nhớ lời chỉ tu.
Thực hành tiến hóa khỏi mù,
Trí tâm thanh nhẹ an du thực hành.
Tâm thời sáng tỏ vui thanh,
Tổ ta đã tiến ta hành tiến lên.
Cùng chung tiến tới vững bền
Bỏ Đời qua Đạo tạo nền an vui.
Đời là tạm cảnh rèn trui,
Hướng tâm về Tổ ta vui an hòa.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Sunnyvale, 19-10-1995

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
TRIẾT LÝ :
Triết lý thế gian là nó eo hẹp, nó giới hạn thôi, nó nói cho hợp cái lý để giúp cái công chuyện đó cho nó, chứ
còn nó KHÔNG CÓ NÓI ĐỂ CHO NGƯỜI TA Ý THỨC ĐƯỢC HỌ VÀ PHẢI TRỞ VỀ VỚI HỌ. Mà cái
tu về điển, cái triết lý về điển là cũng như miếng kiếng để rọi cho người ta thấy, DƠ CHỖ NÀO THÌ TỰ
CHÙI ĐÓ THÔI. Còn cái triết lý ở thế gian nó chỉ giới hạn. Còn cái thanh điển là nó vô giới hạn. Cho nên
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người người trí thức không có phục những cái lời giải này. Nhưng mà tu thiền rồi sẽ thấy. Những người tu
thiền rồi thì tự thấy và không biết nói sao cho người ta biết được.
TRUNG GIỚI :
Là nơi làm việc cho trên và dưới. Cái chỗ đó là cái cơ quan chỉ huy, mà Trung Thiên cũng là cơ quan chỉ
huy của càn khôn vũ trụ. Và cái con tim của các bạn đang chỉ huy trên đầu và dưới ngón chân các bạn đều là
quản lý do phần hồn ở trong Trung Thiên Trung Giới, nơi làm việc. Chỗ đó xuất phát vừa Địa Tiên, vừa
Thiên Tiên, đi lên là Thiên Tiên mà đi xuống là Địa Tiên.
TRÍCH KINH A ÐI ÐÀ
ÐẠT MA PHẬT, PHÁP TRÀNG PHẬT, TRÌ PHÁP PHẬT.
Xá Lợi ơi: Ta nói ba đấng này, vì chúng nó hung dữ hùng hậu, để cho ba đấng này gọi là: Tinh, Khí,
Thần. Khí trược xuống đây để biến hóa cho vô tuyến truyền hình, hợp với đồng nhơn con mắt con cùng ba
đấng này khí điển nhập vào Niết Bàn, khí xung lên để tập trung cho Niết Bàn sự tội lỗi của con lúc ở dương
thế không thể chối cãi, cùng ba đấng này, nhưng mà sự cũng chưa minh nên khi con gần thác ta cho ba ngày
để ăn năn tội lỗi mà nhìn nhận, là nhờ có đồng nhơn của con mắt gọi là vô tuyến truyền hình mách sự của
nó.
Phép của Phật đưa ra công bình chánh trực không sót một mảy may nào. Khi con hấp hối ăn năn, suy
gẫm từ lúc con thơ bé, làm những tội lỗi gì thì vô tuyến truyền hình này nó ghi tội lỗi ấy, khỏi điều tra, còn
Niết Bàn để xử tội luân hồi, ta nói đây sự truyền án cho con để hiểu biết.
Câu NHƯ THỊ ÐẲNG HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT.
Xá Lợi ơi! Bố cáo này rõ cho Phật La Hán bản thể của con từ trên Tiên Thiên ngũ tạng tới trung thừa
trung tạng, hạ thừa là tạng phủ phải nghe lấy đó là TAM THIÊN ÐẠI THIÊN THẾ GIỚI.
THUYẾT THÀNH THIỆT NGÔN là: Lời nói chơn thật của ta truyền bá.
NHỮ ÐẲNG CHÚNG SANH ÐƯƠNG TÍN THỊ: XƯNG TÁN BẤT KHẢ TƯ NGHỊ CÔNG ÐỨC
nghĩa là:
Cả thảy La Hán cùng chúng sanh, khi ta truyền bá cho Xá Lợi hiểu. Xá Lợi được Lục Huệ rồi thì
truyền lại cho chúng nó hiểu, không làm tội lỗi nữa.
Xá Lợi ơi! Hôm nay ta đã trình bày giữa Công Ðồng chúng sanh trong nước của con, để nghe những
lời khuyên lơn dạy dỗ của ta. Nếu chúng nó muốn một lòng một dạ tưởng ta để về cõi thiên đàng thì đừng
làm tội lỗi, gọi là: NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT SỞ HỘ NIỆM KINH.
Xá Lợi ơi! Từ đây con ráng gắng chí tu luyện cùng dạy dỗ chúng sanh trong nước bản thể của con.
Nhưng con cũng phải hoằng hóa những người bạn tác ở ngoài con, ráng lo tu hành đừng làm tội lỗi nữa thì
sau cũng về xứ Phật thiên đàng.
(còn tiếp)
THÔNG BÁO KHÓA SỐNG CHUNG
Ở THIỀN ĐƯỜNG QUI HỘI NGƯỜI GIÀ
TẠI ORLANDO, FLORIDA
31/03/2013 – 2/04/2013
Bạn đạo Florida xin trân trọng kính mời bạn đạo khắp nơi về dự Khóa Sống Chung, "Tình Thương" tại
Thiền Đường Qui Hội Người Già ở Orlando, Florida. KSC sẽ bắt đầu vào ngày 31, tháng 3 năm 2013.
Chúng ta sẽ có cơ hội sống chung vui hoà đồng dưới mái nhà Vô Vi trong khí giới tình thương và đạo đức.
Mong bạn đạo già trẻ đều có thể tham gia.
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Hạn chót ghi danh: Ngày 31 tháng 1 năm 2013 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ.
Liên lạc Ban Ghi Danh:
Cô Nguyễn thị Xuân Tươi:
Điện thoại: [407] 412-5324
Email: ts.daonguyen@yahoo.com
Hoặc gởi đơn ghi danh về địa chỉ: 8011 N. Madeira Court
Orlando, FL 32836 (U.S.A)
Xin ghi rõ: Họ và Tên : Nam : [ ] Nữ : [ ]
Tuổi :
Địa chỉ :
Email:
Điện thoại nhà và Đ.T. di-động :
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):
Phương Tiện Di Chuyển:
Quí bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường ORLANDO International Airport [viết tắt MCO]. Từ phi trường
đến Thiền Đường lái xe khoảng 20 phút. Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin qúy bạn sắp xếp đi
chung nhóm và chọn phi trường Orlando [MCO], vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác.
Xin quí bạn nhớ đến phi trường trể nhất là ngày 30 tháng 3, 2013, để có thể tham gia ngày đầu của KSC,
31-03-2013. Chúng tôi có thể đưa đón trong 3 ngày: Từ 28 đến 30 tháng 3, 2013 vì
nhân sự có giới hạn. Nểu quí bạn đến trước và sau đó, xin liên lạc với BTC để sắp xếp.
Xin quí bạn ghi rõ chi tiết chuyến bay như sau để tiện cho Ban Chuyển Vận trong trường hợp có đổi
chuyến bay: Hãng hàng không và số chuyến bay, ngày giờ khởi hành từ phi trường nào đến Orlando
(MCO) và ngày giờ về .
Di Chuyển Tự Túc:
Địa Chỉ Thiền Đường “Qui Hội Người Già”: 20223 Sheldon Street, Orlando, FL 32833
Điện thoại: [407] 412-5324 hoặc (321) 804-4557
Quí bạn đi xe hơi đến Orlando có thể liên lạc Ban Ghi Danh để được hướng dẫn đến Thiền Đường nếu cần.
THƠ BẠN ÐẠO
THÂN TỨ ĐẠI
Tiểu thiên địa xác của ta đây
Sống trong vũ trụ tiểu thiên này
Có hồn có xác quy nguyên bổn
Tiểu thiên địa ẩn tàng đủ đầy
Trong có gì ngoài cũng tương tự
Nước, gió, lửa, đất thân tứ đại
Phân hành nhiệm vụ từng cơ sở
Đại thiên địa tiểu thiên y vậy
Tứ hải quy gia hiệp một nhà
Bốn điển hợp thành thân tứ đại
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
7.10.12)
-----

TU QUÁN THÔNG
Trong không lại có, có trong không
Tâm tưởng quân bình hòa đại đồng
Thiền khai giác nữa là thành Phật
Quân bình thiền giác trọn tam công
Soi hồn, thường chuyển pháp luân giải
Tự mình khai triển chẳng lòng dòng
Tu hành quán suốt thông khai pháp
Pháp thiền vi diệu lục tâm thông
Đường tu Bi, Trí, Dũng cần thiết
Một pháp nhiệm mầu tu quán thông.
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
11.10.2012)
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BẠN ÐẠO VIẾT
TỪ-BI !
Tôi yêu lắm bài thơ"Tình Bất Diệt"
Đẹp từng lời,từng chử những vần thơ
Cả bài thơ sống động cảnh không mơ
Ơn tái tạo Đất-Trời đồng hòa cảm.
Pháp mầu nhiệm, Hồn tôi cùng sống lại
Tiếng Di Đà hướng độ tiến về không
Không bơ vơ,không lạc lối giửa giòng,
Không chấp ngả mê lầm trong cuộc sống.
Mặc Tạo Hóa cứ xoay vòng luân chuyển
Trong bánh xe pháp luân thường chuyển mãi
Một con đường pháp định tiến về không !
Hồn hòa cảm trong thanh thanh diệu diệu
Lắng thân hình Tôi hiểu rõ Trược -Thanh
Yêu thương được là hòa cùng thanh giới
Còn chấp chứa là sóng cồn trược tới
Mây giăng mù,biển động thét gào thôi.
Đường đi tới PHẬT VĨ-KIÊN chỉ lối
Tâm TỪ-BI khai lượng pháp khôn cùng
Thanh hòa thanh cảm trược biến thành thanh
Vô cùng tiến trên đường về xứ Phật!
Đúng như lời Đức Thầy chỉ dạy,người làm được thơ Đạo chỉ để dạy cho bản thân mình và Tôi
đã bị cảm hóa bởi bài thơ mình ghi viết lại từ những lời tâm tình của chồng tôi...của bao lần vượt qua khổ
nạn...của 18 năm trong Trời Đạo,trong bao giọt nước mắt của Đức Thầy và chúng tôi...để cho Tôi khai tâm
mở trí hiểu được ý nghĩa của hai chử TỪ- BI !
Kính Bái.
Lâm Huỳnh Mai. (CA)
BẠN ÐẠO VIẾT
10 ĐIỀU CĂN BẢN CỦA NGŨ TẠNG
Mùi-vị
Khiếu
Thống thuộc
Thủy khí
Thời tiết
Tiếng
Tánh
Ngũ hành
Ngũ thường
Ngũ giới

TIM
Khét đắng
Chót lưỡi
Máu
Mồ hôi
Hạ
Cười
Mừng vui
Lửa,đỏ
Lễ
Tà dâm

GAN
Hôi-chua
Tròng mắt
Gân
Nước mắt
Xuân
La hét
Giận hờn
Cây,xanh
Nhân
Sát sanh

TỲ
Thơm- ngọt
Vành môi
Thịt
Nước bọt
Cuối hạ-đầu thu
Ca hát
Lo lắng
Đất ,vàng
Tín
Nói dối

PHẾ
Tanh - cay
Cánh mũi
Da,lông
Nước mũi
Thu
Than van
Buồn phiền
Kim,trắng
Nghĩa
Trộm cướp

THẬN
Khai- mặn
Vành tai
Xương
Nước tiểu
Đông
Rên rỉ
Nhát sợ
Nước,đen
Trí
Rượu
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Năm 1974 Đức Thầy có mở một khóa học về y lý. Tôi được nghe và ghi nhận được những lời giảng
dạy siêu diệu của Đức Thầy.
Tôi đã khai triển và ứng dụng y lý thâm sâu ấy để chửa bệnh giúp đời trong suốt 17 năm . Nay tôi
không còn đi châm cứu nữa ,nhưng thấy y lý mà Thầy giảng dạy về ngũ tạng rất bổ ích cho bạn đạo tu
vô vi của chúng ta nên tôi trình bày lại để các bạn xem chơi cho vui .
Lời giảng dạy về y lý của của Đức Thầy thì rất bao la và rất thâm sâu tôi không thể nói hết được . Tôi
xin tóm gọn lại trong 10 điều căn bản mà thôi.
Mong bài viết trên sẽ giúp các bạn hiểu thêm về ngũ tạng cũng như biết thế nào là ngũ khí triều
ngươn.
Kính bái
Thái Văn Hợp
Sóc Trăng
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