Số: 923 Ngày: 17 tháng 3 năm 2013

Hồn Du
Hồn du thiên cảnh rõ các ngành
Chẳng còn lý luận trược với thanh
Chơn hồn thanh tịnh chỉ thực hành
Hồn vía qui hồi nhơn qui túc
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 29/5/2003 đến 4/6/2003
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) Caàn nieäm Phaät ngay trung taâm boä ñaàu hay khoâng?
2) Ngöôøi tu thieàn baát trung baát tín thì sao?
3) Haønh xuyeân baèng caùch naøo?
4) Ngöôøi tu thieàn caàn aên döôõng sinh khoâng?
5) Tieán thaân baèng caùch naøo ?
6) Muoán tu thaân teà gia thì phaûi laøm sao ?
7) Nghieâm luaät laø sao ?
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1) 00, 29-05-2003 6: 45 AM
Hoûi: Caàn nieäm Phaät ngay trung taâm boä ñaàu hay
khoâng?
Ñaùp: Thöa raát caàn löu yù nôi ñoù raát deã lieân heä vôùi
trung taâm sinh löïc caøn khoân vuõ truï
Keä:
Khai thoâng trí tueä do taâm mình
Chuyeån hoaù thaâm saâu töï giaùc minh
Ñôøi ñaïo song haønh qui moät moái
Thaønh taâm thöïc hieän höôùng taâm linh

2) 00, 30-05-2003 1:50 AM
Hoûi: Ngöôøi tu thieàn baát trung baát tín thì sao?
Ñaùp: Thöa ngöôøi tu thieàn baát trung vaø baát trí thì seõ
bò haï töøng coâng taùc taâm trí baát an
Keä:
Baát trung ñieån naêng khoù doài daøo
Loaïn thuyeát taâm baát oån khoù tieán
Meâ chaáp tình ñôøi roái loaïn theâm
Thöïc haønh chaát phaùt trí an yeân

3) San Jose, 31-05-2003 7: 50 AM
Hoûi: Haønh xuyeân baèng caùch naøo?

4) San Jose, 01-06-2003 4: 15 AM
Hoûi: Ngöôøi tu thieàn caàn aên döôõng sinh khoâng?

Ñaùp: Thöa haønh xuyeân baèng caùch döùt khoaùt tieán
tôùi khoâng luøi döùt khoaùt tu tieán
Keä:
Thaønh taâm haønh tieán trieán tôùi luoân
Döùt khoaùt tröôïc thanh khoâng dính lieáu
Chuyeån bieán voâ cuøng saùng chuyeån yeân
Khai thoâng meán caûm chuyeån tieán yeân

Ñaùp: Thöa ngöôøi tu thieàn raát caàn aên döôõng sinh
Keä:
Döôõng sinh thanh nheï tieán thaân hoaøi
Khoù khoå chôn tu chaúng coù sai
Töï thöùc qui hoài chôn thöùc giaùc
Qui y thanh nheï tieán thaân hoaøi

5) San Diego, 02-06-2003 5 : 35 AM
Hoûi : Tieán thaân baèng caùch naøo ?

6) San Diego, 03-06-2003 7 : 14 AM
Hoûi : Muoán tu thaân teà gia thì phaûi laøm sao ?

Ñaùp : Thöa tieán thaân baèng ñöùc tin maõnh lieät
Keä :
Tieán thaân maõnh lieät cöù chôn haønh
Giaûi tieán phaân minh trí vaãn an
Trì nieäm chôn haønh duyeân taän ñoä
Haønh thoâng minh caûm trí taâm an

Ñaùp : Thöa muoán tu thaân teà gia thì phaûi giöõ
nghieâm luaät
Keä :
Nghieâm luaät haønh phaùp töï tieán thaân
Phaân minh ñôøi ñaïo giaûi phaân laàn
Lui veà thöïc chaát chôn haønh phaùp
Giaûi tieán chôn hoàn uyeån chuyeån phaân

7) San Diego, 04-06-2003 7 : 07 AM
Hoûi : Nghieâm luaät laø sao ?
Ñaùp : Thöïc haønh ñuùng giôø giaác
Keä :
Thöïc haønh ñöùng ñaén töï phaân minh
Uyeån chuyeån taâm tu ñaït phaùp trình
Phaùp löïc traøn ñaày gieo yù toát
Thaønh taâm tu luyeän taïo haønh trình
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
TÌNH THƯƠNG
Hò ơi! Mãn khóa Tình Thương
Thương thương nhớ nhớ giữ gương thanh hòa.
Học xong khóa học tình Cha
Người người thức giác, hò ơi!
Người thức giác vượt qua khổ nàn.

Hò ơi! Tiến hóa hợp thời
Thượng Ngươn Thánh Ðức chẳng rời chơn tâm.
Ðồng hành vui cảm hát ngâm
Thanh thanh diệu diệu, hò ơi!
Thanh thanh diệu diệu hướng Trời thực thi.

Hò ơi! Huynh đệ bạc bàn
Giữ phần thanh tịnh cảm an cảm hòa.
Cùng chung sanh hoạt một nhà
Yêu thương tha thứ, hò ơi!
Yêu thương tha thứ chan hòa tình thương.

Hò ơi! Sử sách chép ghi
Cha ban mùi đạo chuyển thì tâm can.
Ðệ huynh chuẩn bị nhiều màn
Sửa mình tiến hóa, hò ơi!
Sửa mình tiến hóa tâm thì đạt an.

Hò ơi! Chơn lý mở đường
Về nhà tự học yêu thương muôn loài.
Từ trong cho đến bên ngoài
Trí tâm giao cảm, hò ơi!
Trí tâm giao cảm miệt mài tình thương.

Hò ơi! Hớn hở vui bàn
Chia tay tự hẹn lập màn nội tâm.
Vô Vi ăn Tết tái tầm
Nhẫn Hòa Thiền Viện, hò ơi!
Nhẫn Hòa Thiền Viện triền miên học hành.

Hò ơi! Ban rãi tình siêu
Tình người rõ rệt thương yêu vui hòa.
Thực hành mến cảm tình Cha
Nằm trong sáng suốt, hò ơi!
Nằm trong sáng suốt sống hòa sống thương.

Hò ơi! Chúc bạn tâm thanh
Dẹp phần nghiệp chướng đấu tranh chẳng còn.
Càn khôn vũ trụ đường mòn
Luật ban rõ rệt, hò ơi!
Luật ban rõ rệt thực hành giác tâm.

Hò ơi! Nhận định như gương
Mọi bề quang chiếu nắng sương cảm hòa.
Trở về vị trí thật thà
Khai thông trực giác, hò ơi!
Khai thông trực giác minh qua đạo đời.

Hò ơi! Rộng mở diệu thâm
Hy sinh phục vụ giữ tâm thanh bình.
Càn khôn vũ trụ trong mình
Tương hành tương thức, hò ơi!
Tương hành tương thức hạ mình học tu.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
31-10-1987

NGHE BĂNG GỈANG ÐỨC THẦY
VÀI CÂU VẤN ĐÁP VỀ CHAY-MẶN ( 17-3-13)
( Trích trong vấn đáp hành thiền năm 2002 của Thiền Ðường Washington DC)
Câu 316
Hỏi : Khi tu, nên ăn chay hay ăn mặn?
Đáp : Tu mà ý tưởng đạt tới không không gian không thời gian, thì chả còn chay hay măn. Người tu chưa
đạt thì nên dung chay hơn là dung mặn. Việc nầy rât dễ, ta thử ăn chay xem có nặng hơn ăn mặn khộng Nếu
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ăn chay nhẹ hơn và con người hiền hòa hơn, thì nên ăn. Còn ăn mặn mà gia tăng cường loạn thì ta ngưng.
Sự so sánh mọi sự việc đều do thâm thức đo lường mà thôi. Ăn chay thì tránh được nghiệp sát.
Câu 324
Hỏi : Ăn chay không sát sanh động vật, nhưng ăn rau cỏ cũng sát sanh thực vật vậy, cây cỏ cũng cần sống
mà cắt ăn cũng bị đau vậy?
Đáp :Cây cỏ cần sống nhưng mà cây cỏ tội nặng hơn con thú. Nó thụ trảm bá đao nó mới chết, chớ không
phải tôi ăn cây cỏ tôi thành Phật đâu! Phải hiểu cái tội nó nặng lắm. thì cái điển nó càng ngày càng mỏng.
Con thú nó còn cơ động hơn. Nó còn biết yêu thương, còn cây cỏ nó chỉ tới đó thôi, nhưng mà nó thuộc loại
nhẹ, chúng ta dễ độ. Cái xác chúng ta mỏng, cái lục phủ ngũ tạng mỏng, bộ ruột mỏng, phải ăn cái đồ nhẹ.
Nó chỉ có bóp thôi, nó bóp thôi. Phù hợp với công chuyện của bộ ruột làm, thì chúng ta tu mới độ được vạn
linh đồng tiến hóa. Những phần điển đó nó nhẹ, chúng ta dễ đem đi được. Còn nói Đức Phật, thì độ tất cả,
luồng điển của Ngài mạnh, có thể ban chiếu bất cứ các nơi. Chúng ta còn yếu, ăn chay tốt hơn. Người ăn
chay là luồng điển còn yếu, luồng điển về Trời còn yếu, chưa đầy đủ, thì chúng ta mới hổ trợ và giúp đở vạn
linh trong cơ tạng tiến hóa được.
Câu 336
Hỏi: Về Đạo Phật, ăn chay tức là người ta không sát sanh, không giết những con thú vât. Nhưng con được
biết, theo như Thiền VoVi, ăn chay nhưng cũng có thể ăn con cá, con tôm. Nhưng mà con nghĩ rằng, con cá
con tôm nó cũng có cuộc sống, nó cũng có gia đình, có con. Như vậy mình ăn chay là mình ăn cá ăn tôm
cũng là sát sanh rồi, chứ đâu cần phải giết con gà con heo…
Đáp : Cái đó là người ý thức trọn lành, họ không ăn bất cứ cái gì, cá tôm họ cũng không ăn. Ý thức trọn
lành rồi họ chỉ ăn những đồ cây cỏ làm cho khỏe mạnh con người. Thì cái quyền của người ta chưa có dứt
khoát, thì trên đường họ sẽ dứt khoát và không bao giờ ăn cá ăn tôm nữa, vì họ thấy hôi tanh trong người họ
không thích.
THÔNG BÁO KHÓA SỐNG CHUNG
Ở THIỀN ĐƯỜNG QUI HỘI NGƯỜI GIÀ
TẠI ORLANDO, FLORIDA
31/03/2013 – 2/04/2013
Khóa Sống Chung, "Tình Thương" 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.
Bạn đạo nào tham dự KSC mà cần di chuyển có thể liên lạc Ban Chuyển Vận như sau nếu chưa:
Anh Đào/Chị Xuân Tươi: [407] 412-5324; Email: ts.daonguyen@yahoo.com
Thiền Đường “Qui Hội Người Già”: [321] 804-4557
Anh Quang: [407] 902-9201
Ngọc Bích: [321] 438-3765
Địa Chỉ Thiền Đường “Qui Hội Người Già”: 20223 Sheldon Street, Orlando, FL 32833
Bạn đạo có thể đem theo chi tiếc trên để có thể liên lạc Ban Chuyển Vận trong trường hợp có đổi chuyến
bay. Quí bạn đi xe hơi đến Orlando có thể liên lạc Ban Chuyển Vận để được hướng dẫn đến Thiền Đường
nếu cần.
Vài Chi Tiết Khác: Ở trong Thiền Đường chỉ được ǎn chay nhưng bạn đạo nào có nhu cầu khác cũng có
thể ǎn ở ngoài. Thời tiết tháng 3 có thể còn lạnh buổi sáng nên nhớ đem theo áo jacket (áo ấm) để đi bộ.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Toàn thể bạn đạo vùng thủ đô Washington - Hoa Kỳ ,thành kính Phân Ưu cùng anh chị Minh -Hà khi
nhận được tin thân mẫu của chị Hà là Bà Nguyễn thị Hai ,sanh năm 1926 ,vừa từ trần tại Sai Gòn vào ngày
9 tháng 3 năm 2013 ,tức ngày 28 tháng giêng năm Quý Tỵ. Hưởng thọ 87 tuổi.
Kính mong quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cụ Bà Nguyễn thị Hai sớm được siêu thăng tịnh độ.
Trung Tâm Thiền Vô Vi Thủ Đô Washington - Hoa Kỳ
2) "Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà nguyễn thị Ngoc Bao, thân mẫu của đạo hữu Nguyễn Hữu
Tài, sanh năm 1941, từ trần vào lúc 2 giờ sáng ngày 14 tháng 3 (tức mùng 3 tháng 2 AL), hưởng thọ 72 tuổi.
Thành thật cảm ơn quý bạn
Hội Ái Hữu vô Vi Hawaii
Giới Thiệu Video Đức Thầy Thuyết Giảng tại Úc Châu 1990
Nhớ lại ngày xưa mổi lần Đức Thầy đi du thuyết Úc Châu thì bạn đạo tại Mỹ và Âu Châu đều mong được
coi video tape gởi về mỗi thiền đường địa phương. Mỗi mỗi bạn đạo coi đi coi lại nhiều lần và học hỏi rất
nhiều điều mới, hưởng được thanh điển cũng như đã được tham dự trong những buổi giảng pháp này.
Những video tape này nay đã mòn, ngày nay được thay thế bằng phương tiện internet và website.
Computer, iPhone, iPad đã đem những lời Đức Thầy đến với chúng sanh ngày một gần hơn và những lời
giảng của Ngài luôn sống động, vượt thời gian và không gian để dẫn dắt chúng sanh bước sâu vào Đạo
Pháp.
Để chuẩn bị cho Đại Hội Úc Châu năm nay. Ban video xin giới thiệu đến quý vị những video tại Adelaide,
Perth, và Melbourne năm 1990 sau đây:
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=772&Itemid=240
Ban Video Kính Mời
THƠ BẠN ÐẠO
LỤC TỰ NHIỆM MẦU
TRANH THỦ
Thanh tịnh đạt rồi giữ lấy tu
Khoảnh khắc thời gian chẳng đợi chờ
Điêu luyện lục căn dễ vận trù
Tranh thủ luyện hành niệm Nam Mô
Nội bộ hòa thông tâm quán suốt
Khai tâm mở trí triển tu tiến
Nghi ngờ mê chấp tạo mình ngu
Thức giác hành thông trí giác ngộ
Thực hành minh lý giải tâm nghi
Càng hành càng thấy tâm minh lý
Giải bỏ tối tăm thức giác tu
Nguyên lý khai thông thanh điển vô
Hướng đi định sẳn đường tu tiến
Quán thông đời đạo nhẹ quân bình
Khổ khổ vượt qua giải nghiệp tù
Trở về thanh tịnh tự nhiên mở
Không còn trì trệ chơn linh ngộ
Nội tâm nội tạng khai thông mau
Lục tự nhiệm mầu niệm giác thu
Trụ điển chơn tâm đầu sáng tỏ
Nam Mô A Di Đà Phật niệm
Vía hồn quy hội khí thần tụ
Thanh tịnh tâm yên lạc cảnh du.
Trở về nguyên bổn hiểu thiên cơ
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
20.02.13)
26.02.13)
------
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RẤT CẦN
Rất cần thức tâm hay không?
Xin thưa cần thiết, để mong thực hành.
Rất cần thật tâm làm lành,
Đời là tạm cảnh, tâm thành lo tu.
Rất cần cảm thấy an du,
Mình lo ngồi thiền, hết tù thế gian.
Rất cần lo thở thân an,
Chung vui xây dựng mình mang về Trờ
Rất cần học đạo ở đời,
Xa rời nghiệp chướng mở lời yêu thươ
Rất cần xây dựng gieo gương,
Cùng chung tiến hoá dựa nương Phật
Trời.
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
11/03/13. Hoàng Kiệt

ĐÂU XA
Ông Trời Ông Phật chẳng đâu xa
Niệm Phật thành tâm thanh trược hòa
Sáng suốt linh hồn nhờ luyện đạo
Sớm ngày đắc tịnh kiến hồn ta
Saigon 11.3.2013
Minh Vô Vi
PHẬT TẠI
Cho mình là đúng vậy còn Ta
Phật tại nơi Tâm nào cách xa
Tật xấu không còn hiện tánh Phật
Trong ta có Phật đâu còn ma.
Saigon 11.3.2013
Minh Vô Vi
SẮC HOA
Thường chuyễn pháp luân giải trược ra
Thân tâm thanh nhẹ đắc Di Đà
Hành thông tiến hóa hồn siêu xuất
Tỏa sáng hào quang như Phật Đà
Saigon 11.3.2013
Minh Vô Vi

----

TÌNH CHA
Tình thương Cha độ khắp gần xa
Cha phóng hào quang đến mọi nhà
Năng luyện hành thông đạt tiến hóa
Tình Cha ban chiếu thật bao la.
Saigon 11.3.2013
Minh Vô Vi

THÔNG BÁO CỦA HỘI AHVV HOA KỲ - NAM CALIFORNIA
Kính thưa quý bạn đạo,
Kèm theo đây là danh sách quý bạn đạo phát tâm đóng góp Từ ngày 09 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3, năm
2013 tiếp theo kỳ trước cho quỹ Xây Cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi – Chương Trình “Một Viên Gạch 100
đôla”.

DANH SÁCH BẠN ĐẠO PHÁT TÂM XÂY DỰNG TRỤ SỞ VÔ VI
CHƯƠNG TRÌNH MỘT "VIÊN GẠCH 100 Đôla"

No.

Tên Bạn Đạo Phát Tâm

Số

Thành
Tiền

Viên Gạch

($)

1

Phạm Hằng (CA)

CA

2

200

2

Bành Chi (CA)

CA

2

200

3

Dichson Nguyen (CA)

CA

1

40

4

Dương Thị Huỳnh (MD)

VA

20

2,000
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5

Trần Thị Hinh (Long Xuyên - VN)

AUS

20

2,000

6

Huệ + Hồng Anh (CA)

CA

2

200

7

Mai Thị Thanh (FL)

FL

5

500

8

Hồ Thị Ngọc Thanh (FL)

FL

10

1,000

9

Võ Quang (MD)

MD

5

500

10

Lữ Thị Đoàn Tựu (MD)

MD

5

500

11

Dương Thị Huỳnh (MD)

MD

5

500

12

Dương Phi Việt & Hạnh (MD)

MD

5

500

13

Hứa Hiền (CA)

CA

2

200

14

Đoàn Lộc (CA)

CA

5

500

15

Trần Q. Ái (CA)

CA

1

100

16

Lê Thị Hớn (CA)

CA

10

1,000

17

Trần Hải Tân (AUS)

AUS

10

1,000

18

Nguyễn Ngọc Diệp (TX)

TX

2

200

19

Võ Thị Tươi (CA)

CA

2

200

20

Nguyễn Thanh Điệp (MO)

MO

2

200

21

Trần Quý Cao + Bùi Thủy

MO

4

400

22

Võ Thị Gấm (CA)

CA

4

400

23

Nguyễn Thị Hoa (CA)

CA

1

100

24

Jones (TX)

TX

2

200

25

An Danh

CA

5

500

26

Lê Nguyễn Hồng Vân (CA)

CA

2

200

27

Ann K Porter (CA)

CA

3

300

28

Amy Thi Nguyen (MI)

MI

1

100

29

Nguyễn Văn Năm (CA)

CA

1

100
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30

Nguyễn Hữu Học (CA)

CA

1

100

31

Nguyễn Thị Cúc (CA)

CA

1

100

32

Trần Thị Khang (CA)

CA

1

100

33

Nguyễn Thái + Thảo (GA)

GA

2

200

34

Chị Hoàng (San Diego)

CA

1

50

Đến ngày hôm nay 03/10/13 Hội đã nhận được là $141,770.00 trong số $250,000.00 mà chúng tôi kêu gọi.
Đại Diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ-Miền Nam California xin cảm ơn quý bạn đạo đã phát tâm đóng góp cho việc xây cất Trụ
Sở Xây Dựng Vô Vi. Rất mong sự đóng góp tiếp tục của quý bạn đạo để Hội có đủ số tiền hoàn thành công
việc chung.
Mọi sự đóng góp hay có câu hỏi gì xin gởi về địa chỉ của Hội:
VoVi Friendship Association
P.O. Box 2045
Westminster CA 92684
Hay gọi: Quyên Trần 714-414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
hay Bạch Liên: 714-210-9601, Email: lienle008@yahoo.com
Hoặc có những câu hỏi gì về việc xây cất, xin liên lạc đại diện Ban Xây Cất:
Bác Phạm Văn Được:
714-636-9360,
Bác Trần Đình Long : 714-236-9291,
Anh Phạm John :
714-425-7878,
Nguyễn Hoàng Long: 714-277-7314
Dưới đây vài hình ảnh tiến trình đang xây cất.
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BẠN ÐẠO VIẾT
Thấp Sáng Cây Nguyên Linh
Linh căn của mỗi chúng ta ai cũng có gốc từ Thượng Đế mà ra , nay ta làm người sống ở thế gian nầy đa số
điều bị tình tiền duyên nghiệp lôi cuốn đâu có biết luật Trời là gì ? Nên cây Nguyên Linh khô héo và không
có phát triển . khi bỏ xác ra đi hồn về cỏi Âm để trả nghiệp .
Người tu Vô Vi hằng đêm tu thiền : Soi hồn , Pháp luân , Thiền định , để dung bồi luồng thanh điễn càng
ngày càng thanh nhẹ và được giải nghiệp, để sống theo nguyên lý của Trời đất . Cây Nguyên Linh của người
tu thiền cùng phát triển theo năm tháng mà lớn lên . Đêm đêm ta ngồi Soi Hồn gôm luồng thanh điển cho
đến khi ta nhìn thấy ánh sáng giữa trung tim chân mài . Lúc đó là ta đã thấp sáng cây nguyên linh của ta hòa
vào điển giới thanh nhẹ ..
Nguyên Linh phát triển do ta ,
Sống theo nguyên lý độ tha tại trần .
Tu hành tinh tấn góp phần,
Hòa cùng điễn giới lần lần tiến lên
Tâm thành chặt dạ vững bền,
Hướng về Trời Phật lập nền thăng hoa
Tu hành đừng có bê tha
Tử sanh , sanh tử xảy ra hằng ngày
Hôm nay mình sống vui say ,
Ngày mai biết có còn hoài hay không ?
Tu hành đừng có ngóng trông
Chờ Thầy Tổ độ khó mong về Trời .
Tự mình thức giác ai ơi ,
Nguyên Linh phát sáng là nơi ta về .
Atlanta 14/3/13
Huệ Thái
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