Số: 915 Ngày: 20 tháng 1 năm 2013

Chuyển Hóa
Chuyển hoá thâm sâu rõ nhiệm mầu
Duyên đạo tình đời nay rõ rệt
Tự tu tự tiến tự nhiên hiền
Thành tâm tu tiến tự vượt xuyên
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 03/04/2003 đến 9/04/2003
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) Laøm ngöôøi töï ñoä chöa xong thì laøm sao cöùu ñoä quaàn sanh?
2) Doác loøng tu tieán coù thaønh khoâng?
3) Saùt sanh kieám soáng coù toäi gì?
4) Theá naøo goïi laø nghieäp saùt?
5) Laøm theá naøo môùi ñaït ñöôïc nhôn duyeân?
6) Höôùng taâm veà Thöôïng Ñeá phaûi höôùng veà caùch naøo?
7) Thanh loïc ñoäc toá ra khoûi xaùc coù höõu ích gì khoâng ?
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1) Darwin, 03-04-2003 3: 02 AM
Hoûi: Laøm ngöôøi töï ñoä chöa xong thì laøm sao cöùu
ñoä quaàn sanh?
Ñaùp: Thöa laøm ngöôøi phaûi bieát tu söûa thì môùi ñöôïc
yù nieäm thieån laønh cöùu ñoä quaàn sanh
Keä:
YÙ nieäm thieån laønh cöùu ñoä chuùng sanh
Thöïc haønh töï cöùu giaûi meâ qui haønh
Thaâm taâm cöùu ñoä höôùng thanh töï ñaït
Haûi hoäi taâm linh giaûi khoå ñaït thanh
3) Cairns, 05-04-2003 7: 58 AM
Hoûi: Saùt sanh kieám soáng coù toäi gì?

2) Cairns, 04-04-2003 8: 05 AM
Hoûi: Doác loøng tu tieán coù thaønh khoâng?
Ñaùp: Thöa doác loøng tu söûa seõ thaønh
Keä:
Qui nguyeân thieàn giaùc giöõ taâm laønh
Quí töôûng Trôøi cao töï ñaït thanh
Thöùc giaùc cöùu mình taâm thöùc maïnh
Thaønh taâm tu luyeän töï ñaït thanh

4) Cairns, 06-04-2003 4: 18 AM
Hoûi: Theá naøo goïi laø nghieäp saùt?

Ñaùp: Thöa saùt sanh kiếm soáng ñeàu coù toäi tham
daâm
Keä:
Saùt sanh kieám soáng ñeàu mang toäi
Tieán hoùa thaâm saâu hieåu chính mình
Tu tieán khoâng ngöøng khai trí tueä
Thaønh taâm höôùng thöôïng töï thoâng veà

Ñaùp: Thöa gieát sanh linh baùn laøm giaøu goïi laø
nghieäp saùt
Keä:
Saùt sanh haïi vaät kieám tieàn soáng
Gieát cheát sanh linh soáng phaäp phoàng
Haïi vaät möu sinh chaúng ñöôïc thoâng
Khoå taâm ñôøi ñoäng soáng tay khoâng

5) Cairns, 07-04-2003 7: 19 AM
Hoûi: Laøm theá naøo môùi ñaït ñöôïc nhôn duyeân?

6) Cairns, 08-04-2003 8: 07 AM
Hoûi: Höôùng taâm veà Thöôïng Ñeá phaûi höôùng veà caùch
naøo?

Ñaùp: Thöa phaûi thaät taâm tu thì môùi ñaït ñöôïc nhôn
duyeân caên baûn
Keä:
Thöïc haønh chaát phaùt ñaït nhôn duyeân
Phuïc vuï taän taâm caûm quí hieàn
Thöùc giaùc taâm mình uyeån chuyeån xuyeân
Haønh thoâng töï ñaït quaùn thoâng lieàn

Ñaùp: Thöa höôùng taâm veà Thöôïng Ñeá phaûi duøng
trung taâm boä ñaàu höôùng veà trung taâm sinh löïc cuûa
caøn khoân vuõ truï
Keä:
Luoàng ñieån caùi cuûa caøn khoân vuõ truï
Giuùp ngöôøi tieán hoùa töï an du
Truøng tu quaân bình qui chôn thöùc
Giaûi tieán phaàn hoàn ñaõ döï truø

7) Cairns, 09-04-2003 1 : 41 AM
Hoûi : Thanh loïc ñoäc toá ra khoûi xaùc coù höõu ích gì khoâng ?
Ñaùp : Thöa thanh loïc ñoäc toá ra khoûi xaùc thì môùi coù cô hoäi trôû veà vôùi töï nhieân vaø hoàn nhieân nheï nhaøng
Keä :
Thöông tình giaûi toûa töï thaân an
Quyeát ñònh khoâng lui töï baïc baøn
Giaûi toûa ñoäc toá qui hôïp nhöùt
Bình taâm thanh tònh töï thaân an
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Ðiện năng
Ðiện năng có sẵn trong người
Giáng trần cấu trúc ướm tươi thân hình
Khả năng qui hội kết tinh
Hành tinh ban chiếu thân hình nở nang
Tay chân mặt mũi đàng hoàng
Khóc cười hoan hỷ rước đoàn khí thanh
Thế gian trao đổi giựt giành
Màu nào sắc nấy cạnh tranh chiếu hòa
Ðiện năng khai triển thật thà
Vận hành hoạt động chan hòa tình thương
Mặt thời lóng lánh như gương
Trần truồng thanh nhẹ dễ thương dễ hòa
Mẹ thương gắn bó tình Cha
Cùng chung mái ấm tiết ra chơn tình
Yêu thương thể hiện chơn linh
Ngày ngày khai mở hành trình lớn lên
Nằm trong cơ bản đạo nền
Quân bình học hỏi cơ nền Trời ban
Ăn vô cảm thấy tâm an
Cơ Trời sắp đặt chuyển sang thế hình
Thực vật tiến hóa hành trình
Xuất hiện mặt đất đẹp xinh đủ màu
Tánh thời bình nóng chua cay
Ngọt bùi đắng vị đổi thay thế tình
Giúp người biến cải tánh tình
Khi bệnh làm thuốc giải minh luật Trời
Tham ăn sanh bệnh đời đời
Ngũ tạng không ổn khó thời tu thân
Tham dâm trí óc bần thần
Thở than than thở ý cần tiền xu
Tranh đua giết chóc càng ngu
Bán buôn khí giới giết tù bị giam
Luật Trời có sẵn chẳng làm
Tham lam đủ thứ khó kham thế tình
Chôn thân cực nhọc do mình
Rủ nhau đóng góp kết tinh cực hình
Khó hành khó triển khó minh
Ðổi đời không nổi thân hình tiêu luôn
Làm sao thức giác về nguồn
Ðiện năng sẵn có bỏ buông không hành
Làm sao thanh tịnh tiến nhanh
Bị đời lôi cuốn khó thành việc chi
Xác thân khối óc chuyển ghi

Tâm không cởi mở dự thi hoài hoài
Tự mình lý luận la rầy
Trí tâm càng động thơ ngây cõi trần
Cầu xin cứu độ bao lần
Tâm không thức giác khó phân đạo đời
Lừng khừng lỡ dỡ khó rời
Ðiện năng loạn động khó thời giác tâm
Ra vô hít thở thì thầm
Khí Trời thanh nhẹ mình lầm tạo sai
Tưởng mình gánh nặng hai vai
Ðâu dè tạo loạn sống sai luật Trời
Bình tâm thức giác hợp thời
Ðâu dè nội tạng chưa rời tham sân
Ăn vô chứa chấp nhiều tầng
Không lo tháo gỡ lần lần chuyển sai
Văn minh khai triển ngày nay
Khoa học khám phá cơ thay luật Trời
Bao gồm ngũ tạng chẳng rời
Tim gan đầy đủ do Trời ân ban
Thân tỳ phế tạo phần an
Ruột là gốc rễ chuyển ban vận hành
Bảy mươi phần nước chuyển thanh
Hóa sanh khai triển tạo ranh luật Trời
Nằm trong nguyên lý sống đời
Thâu thanh khai triển hợp thời tiến thăng
Hút trược lại tạo cơ cằn
Bệnh do nơi ruột lần lần sanh ra
Biết được nguyên lý thanh hòa
Tự lo giải tỏa vượt qua khổ nàn
Ăn vô nhai nhuyễn đàng hoàng
Hòa tan nước miếng là đàng hộ thân
Nhai thời ruột ứng từ tầng
Làm việc trật tự lần lần tiết ra
Vận hành nguyên khí thanh hòa
Tạo ra hồng huyết chan hòa gan tim
Nam Mô lục tự khai niềm
Chấn động êm ả lại thêm khí tình
Biết mình hiểu họ càng minh
Giúp người lầm lạc chuyển tinh về Trời
Quân bình thanh đạt hợp thời
Sống yêu đời đạo mở lời khuyến tu
Tu là tu bổ thân tù
Văn minh sáng suốt hết ngu hết khờ.

Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
Tây Ðức, 20-12-1989
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
NIEÄM PHAÄT ÑEÅ SÖÛA TAÙNH
LAÄP LAÏI QUAÂN BÌNH
Nieäm Phaät nhieàu, raûnh co löôõi Nieäm Phaät. Bôûi Nieäm Phaät ñeå chi? Ñeå noù ñem laïi quaân bình, maø söï quaân
bình ñoù noù xuaát phaùt ñi ra, chæ coù höõu ích thoâi, khoâng coù haïi. Duïc phaøm taùnh thì chæ coù haïi khoâng coù lôïi.
Noù cuõng xuaát ra, maø noù ñi ngang, ñuïng ngöôøi naøy, ñuïng ngöôøi kia, ñuïng ngöôøi noï, kích baùc ngöôøi naøy,
ngöôøi kia, ngöôøi noï, noù laø tai haïi. Coøn mình Nieäm Phaät noù quaân bình, noù ñi leân vöôït haøo quang thanh
nheï, lôøi noùi noùi luùc naøo cuõng môû. Nieäm Phaät laø vun boài caùi trí, xaây döïng caùi yù chí quaù toát, caùi yù noù khoâng
coù xeït qua choã naøy, qua choã kia, maø yù thuaän laønh noù chæ coù ñi leân, ai ñuïng tôùi mình, mình cuõng coù ñi leân,
laáy ñænh ñaàu vaø höôûng söï thanh nheï phaùn xeùt moïi vieäc. Roát cuoäc roài moãi ñôn vò phaûi veà vò trí cuûa hoï.
Trong töông lai, gioáng daân naøo phaûi veà xöù ñoù laø vaäy, vuõ truï naøy saép ñaët roài. Cho neân noù cuõng coøn meâ
chaáp, ngöôøi VN thaáy Taây noù khi mình, teù ra mình khi Taây. Roài Taây laïi thaáy VN xaáu, ví duï vaäy ñoù. Khi
qua khi laïi, luoàng ñieån noù khoâng coù tieán veà vuõ truï, xeït qua xeït laïi trong tranh chaáp. Nieäm Phaät noù quaân
bình roài noù thaáy ai cuõng vaäy, ai cuõng deã thöông...
Nieäm Phaät quaân bình, caùi haøo quang cuûa noù toûa ra thanh nheï, ngöôøi ta gaëp noù quí, khoâng coù buoàn. Cho
neân gaéng Nieäm Phaät nhieàu. Taïi sao co löôõi raêng keà raêng Nieäm Phaät coù nöôùc mieáng? Thuûy ñieån töông
giao, caùi chaán ñoäng trong cô taïng noù ñang chaïy vaø nöôùc noù ñang chaïy thì noù thöøa tieáp caùi thanh quang
cuûa vuõ truï, noù môùi môû con ñöôøng ñi veà queâ xöa choán cuõ, khoâng môû laøm sao ñi veà. Nieäm Phaät noù môùi môû,
co löôõi raêng keà raêng nöôùc mieáng noù ra, chaán ñoäng khoái oùc phaùt trieån ñi leân, hai caùi noù phoái hôïp quaân bình,
ñôøi ñaïo song tu, noù caøng ngaøy caøng soáng ñôn giaûn, caøng ngaøy caøng bôùt söï meâ chaáp, khoâng coù phieàn naõo laø
noù haïnh phuùc. Raùng nghe cho kyõ vaø giöõ ñöôøng loái ñi cho kyõ thì khoâng bao giôø bò laïc ñöôïc.
TỔNG KẾT SINH HOẠT CỦA HỘI TRONG NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH CHO NĂM TỚI CỦA
HỘI AHVV HOA KỲ -NAM CALIFORNIA
A. NHỮNG SINH HOẠT CỦA HỘI NĂM 2012
Dưới sự hợp tác của BCH, HĐQT, cùng sự đóng góp của bạn đạo thế giới và địa phương Hội đã
thực hiện những sinh hoạt như sau:
1. THIỀN VIỆN
Trong năm qua tổ chức các buổi sinh hoạt chung cho mỗi đầu tháng. Tổ chức lễ tưởng niệm Đức
Tổ Sư vào tháng 11, và sẽ vẫn giữ những buổi sinh hoạt này trong năm tới.
Ngoài ra nhân dịp Đại Hội có tổ chức buổi viếng thăm Thiền Viện nhân dịp đại hội, qui tụ
khoảng 150 bạn đạo thế giới và địa phương.
Về vấn đề bảo trì:
Đã sữa chữa và làm mới parking trước mặt tiền Thiền Viện, và trồng thêm một số cây kiểng
xung quanh như quý bạn đạo đã thấy qua nhân dịp giỗ Tổ.
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Một số công việc hiện cần phải làm tiếp trên Thiền Viện như:
• Thay các cây đà xung quanh lang cang của Thiền Viện đã bị mục nát
• Sữa lại các bậc thang gỗ lên Thiền Viện, đã bị hư rất nhiều,
• Gắn máy phát điện phòng khi cúp điện vào mùa đông.
Đây là những chuyện cần phải làm gấp vì để lâu sẽ hư hại thêm và không an toàn khi đi lại. (tuỳ
theo điều kiện về nhân lực và tài chánh cho phép)
2. TRỤ SỞ
‐ Những chương trình sinh hoạt vẫn tổ chức đều đặng như:
o Niệm phật lúc 9 giờ và thiền chung 11 giờ mỗi tối
o Sinh hoạt học tuần báo phát triển điện năng hàng tuần. và học chơn ngôn mỗi tháng 1
lần.
o Chương trình phát thanh trên Radio vào mỗi chiều chủ nhật lúc 4:30 pm trên đài Little
Saigon Radio 1480 AM.
‐ Tương lai:
Hội sẽ cố gắng lo xây cất lại Trụ Sở. Trong thời gian xây cất bạn đạo tạm thời sinh hoạt
chung ngày chủ nhật tại một địa điểm mới. (sẽ thông báo sau)

B. TÀI CHÁNH CỦA HỘI TRONG NĂM 2012
Thu
24,535.50
Trụ Sở
17,551.00
Thiền Viện
42,398.64
Bảo trì Thiền Viện
6,470.00
Xây Cất Trụ Sở
(tính đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2012)

Chi
(13,991.48)
(17,198.84)
(57,462.96)
(184,233.51)

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của quý bạn đạo trong năm qua. Mong bạn đạo tiếp tục cộng tác và hổ trợ
những công tác của Hội trong năm tới.
Mọi liên lạc hay đóng góp cho Hội trong năm tới, xin bạn đạo gởi về địa chỉ:
VoVi Friendship Association
P.O. Box 2045
Westminster CA 92684
Hay gọi:
‐ Quyên Trần:
714-414-2849, email: myquyen11@yahoo.com
‐ Minh Đoàn:
714-272-0374, email: mkdoan@hotmail.com
‐ Bạch Liên:
714-210-9601, email: lienle008@yahoo.com
‐ Kim Anh:
714-580-5388, email: anguyen30003@yahoo.com
‐ Tươi Võ:
951-310-5603, email: tonycali951@yahoo.com
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ba của bạn đạo Khổng Văn Cúc và Khổng Văn Dũng là
ông Khổng Văn Xuân, sanh năm 1917 (Ðinh Tỵ) đã từ trần vào lúc 23 giờ 15 ngày 8 -1-2013(Nhằm ngày
27-12 năm Nhâm Thìn) tại Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TP HCM, hưởng thọ 97 tuổi, được siêu thăng tịnh độ
Nam Mô A di Ðà Phật VạnVật Thái Bình
Gia đình Khổng Văn Cúc và Khổng Văn Dũng đồng cảm tạ
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Say sinh năm 1939. Mất ngày 14.1.2013
(nhằm ngày 3.12 Nhâm Thìn).Tại quận 4 Saigon (là thân mẫu của bđ Phạm Minh Châu).Thọ 74 tuổi, được
siêu sinh tịnh độ. Xin cám ơn quý bạn đạo.
Bạn đạo Quận 4 kính báo.
3) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn Văn Xiêm sinh năm 1944, đã qua đời
vào lúc 3 giờ sáng ngày 15/1/2013 (nhằm ngày 4 tháng 12 âm lịch năm Nhâm Thìn) được siêu thăng tịnh
độ. Hưởng thọ 69 tuổi tại Cù Lao Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Bạn đạo Nguyễn Văn Xiêm là người
thân của bạn đạo Phạm Thị Dung, Nguyễn Xuân Đề, Nguyễn Thị An, và Lê Phương Quỳnh.
THƠ BẠN ÐẠO
XUÂN KHƠI
Đã biết trần đời là cõi tạm
Làm người một kiếp đặng bao năm
Hơn thua tranh chấp trong xã hội
Học mãi học hoài cảnh ngoại tâm.
Bốn mùa thời tiết Xuân,Hạ,Thu,Đông
Thời gian cứ thế đó mãi xoay vòng
Cảnh tại thời nay tiền tài danh vọng
Cứ mãi ôm ấp mộng ước thần thông.
Chân lý lời xưa Phật ngài đã nói
Hữu vi sắc tướng ngoại cảnh vô thường
Vô không vi diệu nội thức tâm thông
Muôn điều vạn sự một thoáng lại không.
Mới đó xuân qua nay lại xuân mới
Phải nói vô thường một thoáng bạc phơi
Vui lên vui lên nội tòng xuân tới
Chả uổng một đời cảnh thế trần khơi.
Cà Mau 11/01/2013
Văn Phong
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