Số: 91 Ngày: 3 tháng 3 năm 2013

Ổn Ðịnh
Ổn định an yên tự thực hành
Quí tưởng Trời cao ban phước lộc
Qui y Phật pháp gieo duyên tốt
Minh tâm tự thức tự thực hành
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 15/5/2003 đến 21/5/2003
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) Thöïc haønh coù höõu ích gì khoâng?
2) Roõ muoân chieàu laø sao?
3) Thöïc hieän taâm linh baèng caùch naøo?
4) Nguyeân lyù thaâm saâu naèm ôû ñaâu?
5) AÙnh saùng phuïc vuï nhôn sinh baèng caùch naøo?
6) Trí taâm khai trieån baèng caùch naøo?
7) Haønh trình laø gì?
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1) Honolulu, ngaøy 15-05-2003 3: 15 AM
Hoûi: Thöïc haønh coù höõu ích gì khoâng?

2) Las Vegas, 16-05-2003 13: 05 PM
Hoûi: Roõ muoân chieàu laø sao?

Ñaùp: Thöa thöïc haønh thì môùi thaáu trieät ñöôïc moïi
nôi moïi giôùi
Keä:
Thöïc haønh höõu ích taâm thaân hieåu
Caûm thöùc ñieàu hay roõ raát nhieàu
Uyeån chuyeån khoâng ngöøng thay ñoåi tieán
Haønh thoâng chôn phaùp roõ muoân chieàu

Ñaùp: Thöa roõ muoân chieàu laø hieåu taát caû
Keä:
Thöïc hieän taâm linh roõ ñöôïc nhieàu
Thaønh taâm tu luyeän laïi haønh sieâu
Gieo duyeân taän ñoä muoân ngöôøi hoïc
Khai saùng chôn hoàn töï giaùc sieâu

3) Las Vegas, 17-05-2003 4: 50 aM
Hoûi: Thöïc hieän taâm linh baèng caùch naøo?

4) Las Vegas, 18-05-2003 5: 55 AM
Hoûi: Nguyeân lyù thaâm saâu naèm ôû ñaâu?

Ñaùp: Thöa thöïc hieän taâm linh baèng caùch haønh
phaùp ñöùng ñaén
Keä:
Nguyeân lyù thaâm saâu töï tieán haønh
Thaâm saâu töï tieán duyeân phaân ranh
Chuyeån luaân khai trieån minh ñöôøng tieán
Tieán hoùa khoâng ngöøng luaät hoùa sanh

Ñaùp: Thöa nguyeân lyù thaâm saâu naèm ôû trung taâm
sinh löïc caøn khoân vuõ truï
Keä:
Nguyeân lyù thaâm saâu giôùi trieån hình
Bình taâm thanh tònh laïi caøng minh
Quí yeâu thöôïng giôùi minh taâm linh
Thoï giôùi qui nguyeân taâm vaãn minh

5) Las Vegas, 19-05-2003 10: 02 AM
Hoûi: AÙnh saùng phuïc vuï nhôn sinh baèng caùch naøo?

6) Las Vegas, 20-05-2003 10: 15 AM
Hoûi: Trí taâm khai trieån baèng caùch naøo?

Ñaùp: Thöa aùnh saùng phuïc vuï baèng caùch quang
chieáu moïi nôi
Keä:
Quang minh quang chieáu thaáu chôn tình
Chuyeån hoùa thaâm saâu taâm trí quang
Uyeån chuyeån voâ cuøng chôn taän ñoä
Bình taâm hoïc hoûi chuyeån thaân an

Ñaùp: Thöa trí taâm khai trieån baèng yù
Keä:
Thöïc haønh trí yù töï khai minh
Chuyeån hoaù thaâm saâu ñaït trí trình
Uyeån chuyeån thaâm saâu töï caûm minh
Tinh thaàn phaùt trieån roõ haønh trình

7) Las Vegas, 21-05-2003 2: 06 AM
Hoûi: Haønh trình laø gì?
Ñaùp: Thöa haønh trình laø ñöôøng ñi tôùi
Keä:
Tieán tôùi khoâng lui töï cöùu mình
Deïp phaàn meâ chaáp töï mình minh
Trong ñôøi coù ñaïo ta khai thaùc
Soi saùng chính mình roõ tieán trình
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC HTẦY
Hùng Tâm
Hùng tâm cải tiến tâm linh
Tự phê tự tiến hành trình quang khai
Sửa mình tiến hóa dồi mài
Khai thông điển giới tiến hoài không ngưng
Tự mình cảm thức từ từng
Qui y chánh pháp tiến từng phút giây
Chẳng còn khờ dại thơ ngây
Quay vào nội thức vẹt mây cõi trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Khai thông đời đạo tiến lần đến nơi
Quí thương nguyên lý Cha Trời
Giải mê phá chấp đời đời dựng xây
Tình đời đen bạc đổi thay
Người tu sáng suốt chẳng thay hành trình
Ði đi lại lại một mình
Cảm thông thiên địa tâm linh cảm hòa
Tự minh khai triển tự qua
Ðường đời như đạo tâm ta huy hoàng
Nằm trong nguyên lý pháp tràng
Quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm
Cơ hình nguyên lý uyên thâm
Trong không mà có chẳng lầm chẳng sai
Càng tu càng tiến tiến hoài
Tâm lành tự giác ngộ đài thanh cao
Vạn linh chuyển hóa muôn màu
Hùng tâm học hỏi trước sau dung hòa
Quí thương thể xác tình Cha
Chan hòa máu huyết học qua tình đời
Tham sân tự lánh xa rời
Ðâu đâu cũng có ý Trời độ tâm
Tự mình truy diệu lý thâm
Tầm đường minh chánh khai tầm giác quang
Tình thương huynh đệ bạc bàn
Giữ tâm thanh tịnh khai màn thức tâm.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng.
Amphion, 02-06-1988
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Nghe Băng Giảng Đức Thầy
CHAY-MẶN ( Chương Kinh 36 – 1999 )
Hành trong khổ mới tiến. Người đời nói khổ, chớ kỳ thật ta sửa được, tháo gỡ được, là ta sung sướng
hơn người ta. Ở thế gian, họ thấy họ khổ nhục, ngày ăn chay khổ cực quá, họ ăn cơm với muối khổ cực
quá, họ ăn cơm trái cà họ khổ cực. Thấy nó khổ nhưng mà nó sướng vì nó giải được. Còn thấy sướng nhưng
mà khổ. Càng ngày càng chồng chất nghiệp duyên thù hận trong nội tâm, ăn thịt, ăn cá, ăn tùm lum hết, rồi
chồng chất nghiệp trong nội tâm giải không kịp.
Cho nên những người chưa tiếp xúc được nguyên khí không nên ăn cá thịt. Tiếp xúc được nguyên
khí,thì mình có cơ hội giải được, cứu được không sao. Cho nên phải cần Pháp luyện một thời gian, rồi lần
lần đi tới tận độ, tự do tận độ quần sanh. Không tiếp xúc được nguyên khí mà tu cái gì? Căn bản sự sống của
mình là nguyên khí, tiếp xúc được nguyên khí, mới có cơ hội vun bồi nguyên khí dồi dào. Mắt sáng tâm
minh vui hòa với Thiên Giới, thì thật sự thoát khỏi cảnh Địa Ngục, lúc sống chúng ta chứng minh được
chúng ta thoát khỏi cảnh Địa Ngục. Vì ngày ngày đêm đêm phát triển niệm Phật, trung tim bộ đầu có luồng
điển rút, càng ngày càng rút mạnh. Rút mạnh là chứng minh chúng ta rời khỏi thể xác dễ ợt, không có gì khó
khăn, phải hành mới có.
Biết được hồn phục vụ thể xác, thì xác mới yên, mà ngược lại, không hiểu tưởng là xác là phục vụ cho
hồn là sai rồi. Hướng ngoại, cái xác là tạo sóng sông mê mà thôi. Thoa phấn đánh son, bận áo tốt là để cho
người ta mê hoặc người ta thôi, chớ sự thật cái tâm chưa tu là chưa biết gì. Cái tâm chưa sửa mà chưa biết
giải tiến cho chính mình, trong cái nguyên lý khứ trược lưu thanh, thì vẫn bị ô nhiễm, trần trược, tham lam
như người thường không có gì khác.
Chúng ta nhìn trong vườn hoa, có cây hoa nào không muốn vươn lên, không muốn khoe màu tốt đẹp
của chính nó không? Trăm hoa đua nở, màu sắc duyên dáng, không phải thế gian tạo được đâu! Trời Đất
ban chiếu luồng điển để cho chúng sanh học cái cảnh hóa hóa sanh sanh, tồn tại ở nơi nào và diệt vong ở
chỗ nào cho chúng sanh thấy. Hoa cúc từ bao nhiêu ngàn năm nay, sanh, trụ, hoại,diệt, hồi sanh, vẫn còn
hoa cúc, hoa hường, hoa sen từ dơ lên tới thanh tịnh, để giáo dục quần sanh, quần sanh đâu có hiểu. Thấy
cái bông sen nó có phải từ bùn không? Nó dấn thân trong bùn, phát triển lên một hoa sen dâng Phật, chứ
không phải tầm thường, vì nó nhẹ. Nhẹ nó mới dâng được cho nhẹ, còn nặng đâu có dâng được. Cho nên
tại sao người ta không làm thịt con bò, con heo để dâng ông Phật, mà chỉ làm thịt con bò, con heo dâng
ông Thần thôi, không có dâng ông Phật! Là chúng ta thấy rõ trược thanh rõ ràng. Pháp tu về Phật Pháp là
phải hướng thanh.
(Còn tiếp)

THÔNG BÁO VỀ “TRẠI HÈ NHẪN HÒA 2013”
Kính thưa quý Bạn Đạo,
Theo thông lệ, năm nay chúng tôi sẽ tổ chức “Trại Hè Thiền Viện Nhẫn Hòa 2013” vào tuần lễ đầu tháng 7
Dương lịch, từ ngày 4 tháng 7, 2013 (lễ Độc Lập Hoa Kỳ) đến ngày 11 tháng 7, 2013.
Đây là một khóa sống chung để bạn đạo có dịp hội ngộ, trao đổi kinh nghiệm thực hành PLVVKHBPP và
hưởng sự thanh nhẹ của Thiền Viện với những công trình chỉnh trang ngoạn mục mới! Ngoài ra, chúng tôi
sẽ tổ chức đi du ngoạn theo nhu cầu của bạn đạo.
Nếu quý vị có nhiều thời giờ, quý vị có thể đến trước và về sau tuần lễ trại hè nói trên. Xin mang theo quần
áo thể thao và giày chạy bộ v.v….
Xin quý vị liên lạc với Thiền Viện Nhẫn Hòa tại:
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4514 Gold Ridge Ln SW
Olympia, WA 98512
Điện thư: tvnhanhoa@gmail.com; hoặc nguyenvg@comcast.net
Điện Thoại: Thiền viện: (360) 459‐2405 , hoặc Vượng: (360) 459‐2405. Xin cho biết tên và số ĐT khi
nhắn tin.
Xin cảm ơn quý Bạn Đạo và hẹn gặp lại quý vị tại “Trại Hè Thiền Viện Nhẫn Hòa 2013”.
Kính bái,
Nguyễn Trí Vượng
Đơn ghi danh tổ chức Đại Hội Vô Vi
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gởi:
Đức Thầy.
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Té và bạn đạo Vô Vi thế giới
Bạn đạo Vô Vi Atlanta GA xin ghi danh, nếu có thể được, Ban Tổ Chức ĐH Vô Vi Quốc Tế và bạn đạo Vô
Vi thế giới bầu cho Atlanta GA là nơi được tổ chức ĐH Vô Vi kỳ 34 vào năm 2014
Hàng năm ĐH Vô Vi được Đức Thầy cho tổ chức tại các khách sạn đẹp và hoành tráng
Sau khi Đức Thầy ra đi, Ban Tổ Chức Vô Vi vẫn giử theo đường lối của Đức Thầy, đã tổ chức các kỳ ĐH
tại những khách sạn lớn và đẹp . Vì thế, nếu ĐH Vô Vi được tổ chức tại Atlanta GA, thì bạn đạo chúng tôi
xin giới thiệu khách sạn 72 tầng lầu mà tầng trên cùng có thể tự xoay 360 độ trong 45 phút, như thế có thể
thấy được toàn cảnh Atlanta mà không cần phải di chuyển .
Địa chỉ khách sạn:
The Westin Peachtree Plaza
210 Peachtree St
Atlanta, GA 30303
www.westin.com/atlanta
Từ Phi Trường Atlanta đến khách sạn chỉ có 12.73 miles (20.49 km), 16 min 7 secs chạy xe. Nhìn từ xa,
khách sạn Westin có hình dáng một trụ cột cao ngất, có màu xanh óng ánh, toạ lạc trung tâm downtown
Atlanta .
Atlanta mùa Thu hoa lá đổi màu, xanh, vàng, cam, đỏ rất đẹp. Khí hậu dịu mát dể chịu . Từ các tầng cao
nhất có thể ngắm được nhiêu mây lững lờ ngay bên khung cửa kính, với khung cảnh thanh tao thêm khí hậu
tuyệt vời, chắc chắn quí bạn đạo sẽ có được những giây phút thiền chung thanh nhẹ như tiên cảnh . Với sự
trang hoàng nhiều kinh nghiệm của Ban Tổ Chức, chúng ta sẽ có được một ĐH hoành tráng và ấm cúng mà
bút mực không thể diễn tả hết được.
Trong bán kính 3 mile từ khách sạn, có rất nhiều địa điểm tham quan như:
Georgia Aquarium là hồ cá lớn nhất thế giới
World of Coca Cola là trung tâm đầu não của Coca Cola trên toàn thế giới
Underground Atlanta, khu mua sắm dưới lòng đất Atlanta...
Xa hơn thì có Stone Mountain là núi đá một khối, như một viên đá khổng lồ có nhiêù khu vui chơi giải trí
như cáp treo, lazer show, du thuyền trên sông, khu làng của người Da Đỏ ...
Hồ Lake Lanier rất lớn và có nhiều ốc đảo, có thể thuê các tàu nhỏ tự lái hay bơi lội ...
Tại Atlanta chúng tôi đang thực hiện Chương Trình Phát Thanh Vô Vi, được phát thanh hàng tuần các băng
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giảng của Đức Thầy . Hàng năm vẫn tổ chức phát miễn phí Kinh Sách và băng giảng Vô Vi cho đồng hương
người Việt và người Hoa .
Sẽ là duyên may đối với các bạn đạo Atlanta và thế giới nếu như ĐH Vô Vi được bầu chọn tổ chức tại
Atlanta là một nơi rất mới đối với bạn đạo trên toàn thế giới .
Chúng tôi luôn mong ước có cơ hội được phục vụ các bạn đạo trên toàn thế giới tại Atlanta .
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính Bái
Ban Liên Lạc:
Phạm Trung Chính
770-921-0059
Ngô Văn Hoài
678-427-9325
Dương Minh Thuỷ
404-547-0637
Tô Trân
770-564-0379
Email:
Ngovanhoai@yahoo.com
Minhchanhdaophap@yahoo.com
Thông Báo về Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông” 2013
Du Thuyền “Voyager Of the Seas” Úc Châu / Tân Tây Lan
Ngày 1 tháng 3 năm 2013
Kính gởi quý bạn,
Để sửa sọan phần giấy tờ nhập cảnh vào Úc châu, xin quý bạn lưu ý một vài điểm sau đây:
• Giấy thông hành (passport) hoặc Hộ Chiếu để du lịch Úc châu:
Tất cả các hành khách (kể cả trẻ em) đều phải có giấy thông hành (passport), và quý bạn nên
xem lại hiệu lực giấy thông hành cần ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi hành du thuyền, tức là
thông hành nên có hiệu lực đến tháng 6 năm 2014. Xin quý bạn nhớ gia hạn thông
hành trước khi xin visa (electronic visa) vào Úc.
• Xin Visa Vào Úc cho bạn đạo có quốc tịch Mỹ / Canada:
Quý bạn có quốc tịch Mỹ, Canada có thể xin loại Electronic Visa vào Úc. Visa du lịch có
quyền nhập cảnh nhiều lần (Tourist Visa – Multiple Entry) có hiệu lực 1 năm, và thời hạn lưu
trú ở Úc tối đa là 90 ngày.
Quý bạn cần xin visa ETA (Visitor Visa – Subclass 976) và trả lệ phí 20 AUD (Úc Kim) khi
xin visa. Xin vào website dưới đây:
https://www.eta.immi.gov.au/ETA/etas.jsp
Đây là website của chính phủ Úc để xin visa (ETA – Electronic Travel Authority) vào
Úc. Quý bạn nên lưu ý là có rất nhiều website quảng cáo xin visa, vì vậy quý bạn nên
chọn website của chính phủ Úc thì bảo đảm hơn.
(Quý bạn xin visa trên mạng cần có: email, thẻ tín dụng và thông hành (passport)).
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• Xin Visa Vào Úc cho bạn đạo có quốc tịch các nước Âu Châu (Pháp, Đức, Bỉ v..v..) :
Các bạn có quốc tịch Âu Châu có quyền xin visa (eVisitor) hoàn toàn
miễn phí. Các bạn phải chọn eVisitor link, như sau:
https://www.ecom.immi.gov.au/visas/app/uu?form=TV
Nếu quý bạn không có Internet, quý bạn có thể nhờ dịch vụ các hãng du lịch hay nơi bán vé
máy bay làm thủ tục xin visa ETA cho quý bạn, hoặc liên lạc ban ghi danh để được giúp đỡ.
• Quý bạn có quốc tịch Việt Nam cần liên lạc Tòa Lãnh Sự Úc (Australian Consulate) nơi địa
phương mình cư ngụ để xin loại visa du lịch (Tourist visa – Multiple Entry với hiệu lực 1
năm). Quý bạn cư ngụ tại Mỹ (US Permanent Resident) và có quốc tịch VN cũng phải xin
visa theo diện người VN. BTC có soạn sẳn giấy mời để giúp quý bạn xin visa dễ dàng hơn.
Xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh theo trên phiếu ghi danh để biết thêm chi tiết.
o Lưu Ý: BTC đã liên lạc với cơ quan IECN (thuộc cơ quan di trú Úc) để bạn đạo
VN có tên trong danh sách được cứu xét hồ sơ xin visa sớm trong tháng 3 hay tháng 4
năm 2013, thay vì phải đợi 3 tháng trước thời gian du lịch. Xin quý bạn lo thủ tục
visa sớm để tiện việc sắp xếp phòng trên du thuyền.
• Du lịch vào Tân Tây Lan:
Du thuyền sẽ ghé Tân Tây Lan, nhưng quý hành khách trên du thuyền không cần xin visa
vào Tân Tây Lan theo điều lệ của chính phủ Tân Tây Lan. Tuy nhiên quý bạn luôn phải có
giấy thông hành và giấy chứng minh có vé máy bay hoặc vé tàu trở về quốc gia mình cư ngụ
để trình cho nhân viên sở di trú nếu cần.
Visas are not required if passengers and crew leave on the same ship within 28 days of its arrival.
Supporting documentation, such as airline tickets or onward passage details must be produced if
required.

• Ghi danh Du Thuyền:
Bạn đạo ghi danh sau ngày 1 tháng 3 xin lưu ý giá cả trên du thuyền đã thay đổi. BTC đã
đóng trước số tiền gratuities (tiền tips cho nhân viên phục vụ trên du thuyền) cho tất cả bạn
đạo ghi danh đến ngày hôm nay để giữ giá cũ. Quý bạn có thể đóng sớm số tiền đợt 2 du
thuyền nếu có phương tiện để giúp BTC trang trải sớm một phần các lệ phí của du thuyền.
• Bảo hiểm du lịch:
Quý bạn lớn tuổi nên mua bảo hiểm du lịch đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Bảo hiểm
này có thể mua qua các hãng bán vé máy bay hoặc qua hãng du thuyền RCCL, nhưng nếu
mua từ hãng du thuyền thì tất cả mọi người trong một cabin đều phải mua bảo hiểm.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn, và xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Bàn Bạc Khai
Thông 2013,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
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