Số: 911 Ngày: 23 tháng 12 năm 2012

Huệ Tâm
Huệ tâm nhìn thấy đường tu tiến
Phát triển tâm linh tự cứu mình
Duyên đẹp tình Trời rõ chơn đường
Vô cùng tiến hóa chuyển về mau
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 06/03/2003 đến 12/03/2003
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) Ñaïi trí coù caàn thieát hay khoâng?
2) Muoán thaáu trieät chôn lyù thì phaœi laøm sao?
3) Chôn lyù laø gì?
4) Nguyeân lyù cuœa Trôøi Ñaát naèm ôœ ñaâu?
5) Caøn Khoân Vuõ Truï ban chieáu baèng caùch naøo?
6) Söï laán aùp coù höõu ích gì khoâng?
7) Luaät nhaân quaœ coù höõu ích gì khoâng?
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1) Cairns 06-03-2003 2:00AM
Hoœi: Ñaïi trí coù caàn thieát hay khoâng?

2) Cairns 07-03-2003 7:11 AM
Hoœi: Muoán thaáu trieät chôn lyù thì phaœi laøm sao?

Ñaùp: Ñaïi trí raát caàn thieát cho ngöôøi tu thieàn
Keä:
Ñaïi trí khai thoâng yù chuyeån hieàn
Chôn taâm thöùc giaùc caœm giao lieàn
Khai thoâng trí tueä töï haønh xuyeân
Giaœi toœa phieàn öu töï chuyeån hieàn
3) Cairns 08-03-2003 2:53AM
Hoœi: Chôn lyù laø gì?

Ñaùp: Thöa muoán thaáu trieät chôn lyù thì phaœi daán
thaân thöïc haønh tu tieán.
Keä:
Khai thoâng trí tueä daán thaân haønh
Caœm thöùc Trôøi ban ñieån giôùi thanh
Giaœi tieán khoâng ngöøng taâm oån ñònh
Qui nguyeân thieàn giaùc töï taâm haønh
4) Cairns 09-03-2003 6:30AM
Hoœi: Nguyeân lyù cuœa Trôøi Ñaát naèm ôœ ñaâu?

Ñaùp: Thöa chôn lyù laø söï thaät khoâng bao giôø thay
ñoåi.
Keä:
Söï thaät khoâng bao giôø ñoåi thay
Chôn thaønh phuïc vuï phaùp phaân haønh
Nguyeân do Trôøi ñoä khoâng thay ñoåi
Phaùp phaùp saùng ngôøi chieáu saùng ban

Ñaùp: Thöa nguyeân lyù cuœa Trôøi Ñaát naèm ôœ ñieån giôùi
cuœa Caøn Khoân Vuõ Truï.
Keä:
Caøn Khoân Vuõ Truï phaùp phaân haønh
Theá giôùi phaân minh qui moät moái
Chuyeån hoùa taâm thaân töï ñaép boài
Qui nguyeân thanh tònh tieán töø hoài

5) Cairns 10-03-2003 7:15AM
Hoœi: Caøn Khoân Vuõ Truï ban chieáu baèng caùch naøo?

6) Cairns 11-03-2003 3:52AM
Hoœi: Söï laán aùp coù höõu ích gì khoâng?

Ñaùp: Thöa Caøn Khoân Vuõ Truï ban chieáu baèng thanh
quang.
Keä:
Thanh quang ban chieáu khaép baàu Trôøi
Chuyeån hoùa thaâm saâu cuøng caùc giôùi
Giai caáp khoâng thaønh tình chuyeån ñoäng
Traøn ñaày minh chaùnh khaép nôi nôi

Ñaùp: Thöa söï laán aùp khoâng höõu ích gì heát.
Keä:
Laán aùp khoâng xong trí quaån cuøng
Khoå taâm töï haïi qui ñöôøng ñoäng
Khoù minh ñaïo phaùp laïi khoâng thoâng
Chuyeån ñoäng khaép nôi khoù töï toøng

7) Cairns 12-03-2003 6:03AM
Hoœi: Luaät nhaân quaœ coù höõu ích gì khoâng?
Ñaùp: Thöa luaät nhaân quaœ laø caœnh caùo haønh ñoäng cuœa haønh giaœ.
Keä:
Nhaân quaœ caœnh caùo thöïc haønh
Ngöôøi tu thöùc giaùc töï phaân ranh
Trong ñôøi coù ñaïo chôù löu manh
Töï thöùc chôn haønh töï cöùu thaân
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Giáng Sinh
Giáng sinh là lễ thức hồn
Khuyên người tưởng nhớ đến ơn Cha Trời
Điển thanh ban rãi nơi nơi
Khai tâm mở trí người đời bình an
Chơn tâm thanh tịnh luận bàn
Ở đâu đã đến rõ đàng tự đi
Bình tâm học hỏi kỳ ni
Dẹp phần mê chấp dự thi ở đời
Quy về một cõi Cha Trời
Thương yêu vô tận không lời phán phê
Ai ai cũng muốn trở về
Quê xưa chốn cũ Cha phê điểm lành
Thế gian học hỏi thực hành
Đóng vai muôn loại rõ sanh hiếu hoà
Học bài sân hận chấp ta
Học bài ngu muội khó hòa nơi nơi
Học xong mới rõ ông Trời
Thương yêu giúp đỡ tùy lời nhủ khuyên
Vía hồn tái ngộ giao duyên
Mừng thầm trắc ẩn dẹp liền thức tâm
Bước vào siêu lý thậm thâm
Thức hồn tiến hóa chẳng lầm đường đi
Khuyên đời dẹp bỏ sân si
Trở về chơn giác kỳ ni đạt thành
Xác thân có trược có thanh
Tự mình phân tách chẳng cần rước thêm
Khai thông tiến hóa êm đềm

Ngày đêm cũng vậy giữ niềm thức tâm
Muôn loài vạn vật phải tầm
Con đường giải thoát giải lầm giải mê
Quỷ ma đủ kế đủ bề
Cuối cùng cũng phải trở về hư không
Quyết tâm chẳng đổi thay lòng
Đức tin phải giữ mới tòng lý chơn
Hành trình chuyển hóa tùy cơn
Phong bão táp cũng ơn Cha Trời
Bình minh quang chiếu thanh lời
Dìu con tiến hóa đời đời dựng xây
Chẳng còn luận niệm mê say
Kiên tâm vĩ đại ngày ngày dựng xây
Thế gian kích động là Thầy
Dạy cho hiểu đạo tâm nầy bình an
Cảnh đời lục đạo pháp quang
Qua cơn điêu luyện mở đàng tự đi
Tâm minh kiến thiết thành trì
Dìu người tiến hóa dự thi hoài hoài
Do mình chẳng có lầm sai
Phép mầu sẵn có luyện hoài không ngưng
Tu hành chẳng chán chẳng ngưng
Trở về thực chất giải từng phút giây
Giáng Sinh học hỏi mê say
Sửa mình tiến hóa đổi thay do mình
Đồng chung huyết mạch vạn linh
Thực hành tự đạt tâm linh hiếu hòa.

Kính bái
LƯƠNG SĨ-HẰNG.
Montreal, 24-12-1983
TRÍCH BĂNG ÐỨC THÀY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
XÁ VỆ QUỐC :
Chúng ta biến cái tiểu thiên địa động loạn này thành một cái Xá Vệ Quốc là mình tự bảo vệ lấy mình để tiến
hoá không làm sự phiền hà cho một người khác.
XẢ THÂN CẦU ĐẠO :
Là chúng ta phải tu, phải giải cái trược khí này, nó lưu thanh cái bản thể này, nó mới đi tới cáo đạo pháp,
chứ không bỏ nhà ra đi là xả thân cầu đạo. cái đó trật rồi. Xả thân cầu đạo là xả những trược ô trong cái tiểu
thiên địa này, và nó đi tới sự sáng suốt nó mới rõ cái đạo.
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Thị Cố Xá Lợi Phất!
Nhữ Ðẳng Giai Ðương Tín Thọ Ngã Ngữ Cập Chư Phật Sở Thuyết
Nghĩa là: Xá Lợi con ơi! Tóm tắt công ăn việc làm từ thế gian lên thiên đàng cùng người ở thế gian mà
tu hành luyện đạo cũng do nơi ba luồng sóng điện, cùng các máy móc đương thời thế gian vật chất cùng ngũ
tạng, cơ quan bản thể từ dưới đất tới trên thiên không, cốt giác của nó là ba luồng sóng điện gọi là Tinh,
Khí, Thần truyền bá dây điện phân làm ba, từ mặt đất lên thiên không. Còn người cũng phân ba giai đoạn
theo công phu, đầu, mình, và tay chân, cũng thuộc về điển quang là lẽ chánh, rồi gom lại luồng điển cái.
Xá Lợi Phất!
Nhược Hữu Nhơn Dĩ Phát Nguyện, Kim Phát Nguyện, Ðương Phát Nguyện, Dục Sanh A Di Ðà Phật
Quốc Giả, Thị Chư Nhơn Ðẳng Giai Ðắc Bất Thối Chuyển Ư A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề Ư
Bỉ Quốc (2’.06”)
Nghĩa là: Lúc ấy Xá Lợi đảnh lễ Phật bạch rằng: Như người mới vào tu hành mà có lòng thành tâm
tưởng đến đức Phật như thế nào?...
Xá Lợi ơi! Trước có người tưởng đến ta, đương ngồi công phu hay là làm những công chuyện chi mà
tưởng đến ta, nam hay nữ, già hay trẻ, thì điển ta vẫn chứng minh chớ nào bỏ. Công phu luyện đạo từ đức
tánh, điển hồn của nó cũng được cảm ứng nhiều hay là ít tùy theo lực lượng của nó. Ðó là sự khởi đầu nếu
người nào tu lâu, có công quả thì có Mâu Ni Châu. Hằng giờ, phút khắc, điển của ta cũng bảo dưỡng chúng
không nản lòng, là vì phận sự của ta hoằng hóa Lục Tự Di Ðà Khoa học, để cứu những người mê trần trong
thế gian, thì giờ phút khắc ta không thể bỏ được. Nhưng ta: Truyền điển đó thôi những chuyện chi cũng làm
việc theo điển mà thôi. Ðiển quang của ta là Tinh, Khí, Thần, ba luồng dây điển này để cứu hồn vía cùng
bản thể của nó.
Ông Tám giảng
Sớm mai tới giờ chúng ta đọc và chúng ta đã học những lời minh triết phân giải từ li từ tí, từ những
văn ngôn mộc mạc cho đến những triết lý cao siêu. Những trình độ ngồi đây không nhiều thì ít cũng cảm
nhận được, thấy rõ chúng ta có nhiệm vụ với Di Ðà và chúng ta phải hành để tự tiến chớ không ai hành
dùm. Phần nhẹ của chúng ta biết rằng nguyên căn của chúng ta từ trên trời giáng lâm xuống thế gian thì
chúng ta tưởng về trời, chuyện đó không có khó khăn. Những phận sự sáng suốt ở Bên Trên phải thường độ
chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm tưởng thì chúng ta sẽ đạt. Chúng ta hành tâm, hành xác mới có cơ hội
thức tâm. Xác không luyện, tâm không hành, dùng đôi môi thuyết đạo thì làm càng ngày càng tăm tối. Vì
sao? Vì bảo vệ là biện hộ cho sự sai lầm, rồi củng cố phàm tánh. Ðó là tạo cho cái xác hư và tăm tối.
Chúng ta phải hành trì trong thanh tịnh. Tuy rằng những bản văn đọc ra đây với luồng điển Bên Trên
chuyển xuống, để đưa vào tâm hồn của mọi người. Hỏi chớ cái gì đưa vào? Sự thanh tịnh! Chúng ta phải
thanh tịnh mới đón nhận phần thanh tịnh. Liên hệ sự thanh tịnh đó, chúng ta mới có cơ hội trở về với căn
bản sẵn có của chính mình. Các bạn cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh mà điêu luyện Lục Căn, Lục Trần và
giáo dục nội bộ trọng trược mê chấp 24 trên 24, tràn đầy sự trần trược rồi tạo sự nghi ngờ, và thực hành lại
không có. Chúng ta chỉ thực hành để giải tán tất cả những sự tăm tối vì chúng ta đi trên cuộc đã định hướng
đi, thì không nên nghi ngờ sự trở ngại đó mà trì trệ mức tiến của chính mình. Cho nên phải thành tâm
nguyện, niệm lục tự Nam Mô A Di Ðà Phật.
(Còn tiếp)
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Cầu nguyện cho cụ bà Phạm Thị Hy từ trần vào lúc 5 giờ sáng, ngày 15/12/2012 tại huyện Long Hoa,
tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, hưởng thọ 103 tuổi được siêu thăng đến cõi nhẹ nhàng..
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2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 22/10/1943, tại Sài
Gòn, Việt Nam; mất lúc 21h40 ngày thứ bảy 15/12/2012 (nhằm ngày mồng 3 tháng 11 âm lịch năm Nhâm
Thìn) tại Paris, Pháp quốc, hưởng thọ 69 tuổi, được về nơi thanh nhẹ.
Nguyễn Thị Dung là:
- mẹ của các bạn đạo Bùi Xuân Vũ và Đỗ Thị Bình Minh; Bùi Xuân Mỹ Linh và Guérin Laurent.
- bà nội của các bạn đạo Bùi Xuân Anh Thư Sandy và Bùi Xuân Minh Thư Nancy
- là bà ngoại của bạn đạo Guérin Laura.
Thành thật cám ơn quý bạn đạo.
Bùi Xuân Vũ kính báo
THƯ KÊU GỌI VỀ CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ
XÂY CẤT “TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI”
Westminster ngày 16 tháng 12 năm 2012
Kính thưa quý bạn đạo,
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi tại Miền Nam California được mua ngày 26 tháng 11 năm 2003 với giá là 510
ngàn đôla, lúc đó đã được bạn đạo đóng góp và cho mượn để trả down payment 153 ngàn đôla, và mượn
nhà bank 357 ngàn đôla. Trụ Sở cũng được Đức Thầy đến khánh thành vào dịpTết 2004. Đến năm 2011
Hội được bạn đạo phát tâm trả dứt số nợ còn lại của nhà bank là 316 ngàn đôla.
Hội thành thật cảm ơn rất nhiều đến tất cả quý bạn đạo đã phát tâm đóng góp to lớn công sức cũng như tiền
của để bạn đạo chúng ta có được một Trụ Sở ngồi thiền trong 9 năm qua.
Vì lý do phải hợp thức hoá để Trụ Sở được hợp lệ đúng theo yêu cầu của Thành Phố, nên sau gần 2 năm lo
xin thủ tục giấy tờ xây cất, nay Hội Nam California vui mừng thông báo đến quý bạn đạo, thành phố
Westminster đã chấp thuận mọi thủ tục và cấp giấy phép vào ngày 13 tháng 12 năm 2012.
Đây là niềm vui mừng của Ban xây cất trong giai đoạn đầu qua bao cực khổ chuẩn bị các bản vẽ theo đúng
yêu cầu của thành phố. Giai đoạn 2 là vấn đề xây cất. Chúng tôi dự định sẽ khởi công vào đầu năm 2013,
nếu mọi việc diễn ra theo như dự tính, thì chúng tôi có thể làm lễ khánh thành Trụ Sở vào dịp tưởng niệm
Đức Thầy và sau đó bạn đạo chúng ta sẽ yên tâm đến đây ngồi thiền và sinh hoạt một cách hợp lệ.
Trụ Sở tương lai rộng khoảng 4000 sqft, cộng thêm phần parking và landscape dự tính tốn khoảng 500 ngàn
đô la. Hiện tại Hội còn thiếu khoảng 250 ngàn đô la để thực hiện việc xây cất.
Nay, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California xin kêu gọi sự giúp đỡ của quý bạn đạo, mỗi người giúp
một tay, tham gia vào chương trình gây quỹ " MỘT VIÊN GẠCH 100 ĐÔ" chúng ta cùng nhau xây dựng
căn nhà “Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi” mà Đức Thầy đã đặt tên, tuỳ theo khả năng phát tâm của quý bạn đạo
đóng góp bao nhiêu "VIÊN GẠCH" cũng được.
Ngoài ra, quý bạn đạo có thể cho Hội mượn tuỳ theo khả năng, Hội sẽ viết giấy nợ, và sẽ lo hoàn trả lại
trong thời gian ngắn nhất. Vì đây là công việc cần gấp để xây cất Trụ Sở, rất mong sự giúp đở của quý bạn
đạo, để Hội hoàn thành công việc chung.
Mọi đóng góp vào chương trình " MỘT VIÊN GẠCH 100 ĐÔ" hay cho Hội mượn, xin viết chi phiếu cho:
VoVi Friendship Association và gởi về địa chỉ: VoVi Friendship Association, P.O. Box 2045,
Westminster CA 92684. Hội sẽ gởi biên nhận để quý bạn đạo khai thuế.
Nếu quý bạn đạo có những câu hỏi về sự đóng góp vào quỹ xây cất, xin liên lạc:
Quyên Trần:
714-414-2849. Email: myquyen11@yahoo.com
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Võ Chí Thanh:
Kim Anh Nguyễn:
Liên Lê:

951-310-5603. Email: tonycali951@yahoo.com
714-580-5388. Email: anguyen30003@yahoo.com
714-210-9601 Email: lienle008@yahoo.com

Hoặc những câu hỏi gì về xây cất Trụ Sở xin liên lạc Ban xây cất Trụ Sở:
Bác Trần Đình Long: 714-236-9291,
Bác Phạm Văn Được (Thiên Tạo): 714-636-9360
Anh Nguyễn Hoàng Long: 714-277-7314, Anh John Phạm: 714-425-7878
Thành thật cảm ơn sự hổ trợ giúp sức của quý bạn đạo. Kính chúc quý bạn đạo cùng gia đình hưởng một
mùa Giáng Sinh vui vẻ an lành và Năm Mới thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật
Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi
Hội Trưởng
Trần Lệ Quyên
DANH SÁCH BẠN ĐẠO PHÁT TÂM ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC XÂY CẤT TRỤ SỞ
CHƯƠNG TRÌNH “MỘT VIÊN GẠCH $100 ĐÔ”
BẠN ĐẠO
GĐ BÁC ĐƯỢC THIỀN TẠO
VO CHÍ THANH (TƯƠI)
BẠCH LIÊN
LÊ TRUNG CHÍ
DAVID HÙNG LÊ
MINH ĐOÀN
ẨN DANH
ẨN DANH
NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN
ĐẶNG CƯƠNG LĨNH

SỐ VIÊN GẠCH
50 VIÊN
40 VIÊN
10 VIÊN
10 VIÊN
10 VIÊN
5 VIÊN
1 VIÊN
1 VIÊN
1 VIÊN
500 VIÊN

SỐ TIỀN
$5000
$4000
$1000
$1000
$1000
$500
$100
$100
$100
$50,000
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THƠ BẠN ÐẠO
Bạn Đạo Vô Vi
Tôi có nhiều bạn hiền
Gặp nhau trong hạnh duyên
Trùng phùng nơi mối đạo
Kết bằng hữu thiên liêng
Hành thiền Đạo Vô Vi
Cùng lập hạnh từ bi
Cùng dắt dìu nhau tiến
Từ bỏ tham, sân, si
Si mê ta buôn bỏ
Tình thương ta ban cho
Tham lam ta chuyển hóa
Tâm trần bớt âu lo
Ta cùng chung tâm trạng
Trong cảnh ngộ trần gian
Cùng giúp nhau tu tiến
Bạn hữu đồng hân hoan
Chúng ta cùng học đạo
Bạn tri kỷ thâm giao
Thương yêu nhau tha thiết
Tình vươn đến trời cao
Bạn hiền ơi! có thấu
Dù ta ở nơi đâu
Luôn cùng chung chí hướng
Lý tưởng như ban đầu
Trong duyên tình tâm đạo
Tình bạn mãi thanh cao
Yêu thương cùng tha thứ
Tình bằng hữu dạt dào.
Thủy Bùi (Missouri) 04/26/2012.
-----

LẠC HOA LƯU THỦY
Thời gian như bóng câu
Hoa lạc theo dòng chảy
Cứ mãi đeo trường đời
Khó mà giải lòng vơi
Thiền pháp vi hành nguyện
Nam mô tỏ niềm riêng
Tâm minh khai trí tuệ
Chân thức ở hồn nhiên.
Cà Mau 16/12/2012
Văn Phong
----Vui Vì
Vui vì người đạo lo tu,
Vui vì người đạo an du lên Trời.
Vui vì người đạo lo đời,
Vui vì người đạo xa rời tham sân.
Vui vì người đạo ân cần,
Vui vì người đạo tiến lần giải mê.
Vui vì người đạo không mê,
Vui vì người đạo không chê ngồi thiền.
Vui vì người đạo thích hiền,
Vui vì người đạo lấy tiền phát tâm.
Vui vì người đạo âm thầm,
Vui vì người đạo tự tầm đường đi.
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
11/16/12 Hoàng Kiệt
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