Số: 928 Ngày: 21 tháng 4 năm 2013

Cảm Thông
Qui hội trí tâm thành nguyên độ
Chơn lý sáng ngời rõ ý tâm
Tự tu tự tiến tự về Trời
Nguyên lý hành thông chơn đạo pháp
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 3/7/2003 đến 9/7/2003
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) Taïi sao loaïn töôûng?
2) Taïi sao nhu nhöôïc?
3) Taïi sao thieáu trí?
4) Taïi sao phaûi saân si?
5) Thöùc hoøa ñoàng phaùt trieån baèng caùch naøo?
6) Treân ñôøi naày chuyeän gì phaûi khoå?
7) Taïi sao laøm ngöôøi phaûi khoå?
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1) Montreùal, 03-07-2003 1: 30 AM
Hoûi: Taïi sao loaïn töôûng?

2) Montreùal, 04-07-2003 9: 52 AM
Hoûi: Taïi sao nhu nhöôïc?

Ñaùp: Thöa loaïn töôûng vì thaàn kinh baát oån
Keä:
Thaàn kinh khoâng ñöôïc an yeân
Loaïn töôûng khoâng thoâng duïc loaïn tin
Trí tueä khoâng yeân khaép caùc mieàn
Thöïc haønh khoâng ñuùng töï giao lieân

Ñaùp: Thöa taïi vì thieáu trí thì môùi bò nhu nhöôïc
Keä:
Trí tueä chöa thoâng thaønh chaäm tieán
Phaân minh khoâng noåi ñöôøng taâm ñaïo
Thöïc haønh chaäm chaïp khoù thoâng giao
Chuyeån bieán lieân hoài taâm raéc roái

3) Montreùal, 05-07-2003 5: 290 AM
Hoûi: Taïi sao thieáu trí?

4) Montreùal, 06-07-2003 6: 35 AM
Hoûi: Taïi sao phaûi saân si?

Ñaùp: Thöa taïi vì noùng naûy
Keä:
Thieáu trí khoù minh chuyeän chính mình
Khoù haønh khoù chung ñöôøng khai ngoä
Trí khoâng phaùt trieån minh ñöôøng loái
Giaûi toûa meâ muø khoâng phaùt trieån

Ñaùp: Thöa taïi thieáu trí
Keä:
Trí khoâng khai taâm khoâng minh
Duïc voøng traøn ñaày khoù trieån trình
Thöïc hieän khoâng thoâng laøm khoå mình
Haønh trình taùn loaïn khoù khai minh

5) Montreùal, 07-07-2003 6: 00 AM
Hoûi: Thöùc hoøa ñoàng phaùt trieån baèng caùch naøo?

6) Montreùal, 08-07-2003 6: 15 AM
Hoûi: Treân ñôøi naày chuyeän gì phaûi khoå?

Ñaùp: Thöa thöùc hoøa ñoàng phaùt trieån baèng ñöôøng
loái oân hoøa
Keä:
Quaùn thoâng moïi chuyeän cöùu thaân mình
Chuyeån hoaù thöông yeâu döïng taâm linh
Khai trieån chính mình töï ñaït trình
Khai thoâng trí tueä töï khai minh

Ñaùp: Thöa treân ñôøi naày tham môùi khoå
Keä:
Khoå haønh gian nan töï cöùu mình
Giaûi toûa haønh vi khoâng chaùnh ñaùng
Chuyeån hoaù qui nguyeân ñaït phaùp traøng
Khai thoâng trí tueä töï thaân an

7) Montreùal, 09-07-2003 12: 00 AM
Hoûi: Taïi sao laøm ngöôøi phaûi khoå?
Ñaùp: Thöa laøm ngöôøi phaûi gaùnh vaùc thì môùi tieán
Keä:
Gaùnh vaùc giaûi nghieäp töï söûa mình
Haønh thoâng töï thöùc töï phaân minh
Ñöôøng ñôøi hoïc hoûi roõ haønh trình
Nhôù töôûng Trôøi cao roõ chính mình
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Hòa
Điển thanh phân giải tiến thân hòa
Càng luyện càng tu lý thiết tha
Quy thức điển hồn khai tri giác
Giúp đời minh đạo hợp hòa ca.
Hòa ca đời đạo pháp phân hòa
Vũ trụ càn khôn chuyển thức qua
Nới rộng đường tu thành chuyển thức
Phân minh đời đạo rõ chữ Hòa.
Chữ Hòa ban rải khắp gần xa
Tự nguyện phát tâm cống hiến ta
Dâng Phật dâng Trời tâm sống động
Không ngừng thanh lọc chẳng còn xa.
Còn xa khai mở luận phân bàn
Trí độ khai từng thức sáng ban
Nguyện niệm Nam Mô trần tâm dứt
Hít thở khai thông tự vẹt màn.
Vẹt màn ô trược chẳng cần than
Thực hiện lòng thành triết được ban
Sáng suốt minh tâm từ giao động
Học thanh giải trược chẳng bàng hoàng.
Bàng hoàng vì bởi chẳng hành sang
Nguồn Cội trên đường lý chuyển quang
Tâm nhẫn trí hòa xa vọng động
Thực hành chơn pháp tự cầu an.
Cầu an rõ lẽ tự vui bàn
Trí độ thực hành cảm sáng ban
Giải trược lưu thanh hòa tam giới
Cầu xin muôn loại tự khai màn.
Khai màn học hỏi lý Cha ban
Tự quyết khai minh tự luận bàn

Bến giác quê xưa, tâm tự thức
Khai thông trí tuệ, điển khai đàng.
Khai đàng mở rộng chiều quang tiến
Chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền
Giá trị vô cùng duyên tận độ
Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền.
Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến
Quyết định chưa minh nợ tạo duyên
Càng tiến càng tu hành chơn thức
Đồng hành ba cõi tự tầm xuyên.
Tầm xuyên khai mở tâm phiền muộn
Phục vụ tận tâm, chẳng tín cuồng
Điển giới khai vòng minh đạo pháp
Trí tâm học đạo trở về luôn.
Về luôn Nguồn Cội đang chờ sẳn
Quý Mẹ, tưởng Cha, rõ chị Hằng
Ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu
Chỉ đường vạch lối, vẻ công bằng.
Công bằng ân độ tâm thường giác
Xét cảnh ân ban thành Thánh Đạo
Phân giải đủ điều thuyết thấp cao
Nhơn sinh tự thức tự khai mào.
Khai mào nguyên điển bình thanh giới
Phát nguyện từ đây độ giúp đời
Vốn luyến Cha Trời nay tự thức
Vô cùng sống động, chẳng còn rơi.
Còn rơi vì bởi khinh thường Đạo
Thế cảnh trường thi, tự bước vào
Giải thoát do mình hành đúng pháp
Ra vô hít thở, rõ chiều cao.

Kính Bái
Lương Sĩ Hằng
Thiền viện Vĩ Kiên, 25-05-1986
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NGHE BĂNG GIẢNG ÐỨC THẦY
CHAY-MẶN
Trích Kinh A DI ĐÀ – Vấn Đáp
Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu mà trường hợp những người nào mà lạm dụng ăn uống đó mà mình nghĩ là
mình độ nó được, rồi mình lạm dụng nó, những trường hợp vậy thì sao?
Đức Thầy: Lạm dụng cũng được. Lạm dụng thì nó sanh bệnh. Nó lạm dụng nói: “Tôi bây giờ nghĩa là
tôi phải ăn nhậu cho đã, tôi hưởng...” cái đó là nó sanh bệnh. Và tôi có nhiệm vụ độ tha thì tôi không
có. Cho nên người tu khác, người tu là không có tâm trí mà lạm dụng ăn nhậu, bê tha, không có vụ đó.
Người ta đã từ bỏ sự ăn nhậu bê tha, bây giờ người ta ý thức cái này là cứu độ người ta mới làm được.
Thì càng tu càng minh mẫn, mà càng tu điển càng sáng; cái từ điển nó phát khởi; cái từ điển vị tha nó
phát khởi chớ không phải cái tánh cho người ta là vị tha, không phải đâu. Cái ở trong mình đây này,
vạn linh ở trong mình, mình không cứu nó. Mình phải dụng từ điển vị tha thì cái điển mình nó tràn lan
ra, nó đúng theo cái ý nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật, cái mặt mình càng ngày càng phát quang.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con dê, con bò, hay là con trâu, ba con đó nó đều ăn cỏ hết nhưng mà không
riêng gì Pháp Lý Vô Vi chúng ta mà tất cả những cái pháp khác, từ những phép luyện bùa tới Thần
Quyền rồi này kia, kia nọ, người ta lại đề giảng đều giống nhau là con trâu hay là con dê thì là rất
trược, cữ và cấm không được phép ăn.
Đức Thầy: Bùa phép thì sợ lắm. Bùa phép sợ ăn thịt trâu và ăn khế, sợ lắm, bởi vì nó phá bùa. Nó phá
bùa bùa không có hiệu lực, và nó giật nữa, ăn thịt trâu nó giật liền. Thầy bùa mà ăn thịt trâu là lộn
nhào, lên vách tường, đồ đi lên, đi xuống, chạy tùm lum hết, cấm không có được.
Bạn đạo: Tại vì cái trình độ trược của nó khá nặng phải không Thầy?
Đức Thầy: Không! Nó chống lại với bùa phép, rau má cũng... à rau gì? Rau diếp cá cũng vậy, nó cái
tanh nó chống lại bùa phép, nó làm cái bùa phép không còn hiệu lực, nó mạnh lắm!
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà TRÀ THị SÁCH là thân mẫu của bạn đạo Trần thị
Tốt. Sinh năm 1924 mất ngày 15.4.2013 (nhằm ngày 6.3 năm Quý Tỵ) tại TP. Cà Mau Thọ 88 tuổi được
siêu sinh tịnh độ.
Xin cám ơn quý bạn đạo.
Nguyễn Thị Hoa kính báo
2) Hội Ái Hữu Vô Vi và Bạn Đạo Đức Quốc thành kính phân ưu!
Kính mong quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn đạo Lê Thành Tín - Thiền Đường Hạnh
Đức - Đức Quốc - là bà Phạm Thị Sanh, sinh năm 1936, vừa qua đời lúc 1h sáng (giờ VN) ngày 16 - 04 2013 tại Khánh Hòa - VN, hưởng thọ 78 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Bạn đạo Lê Thành Tín - TĐHĐ - chân thành cám ơn quý bạn đạo.
Thành thật cám ơn Quý Bạn Đạo!
HAHVV Đức Quốc
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THƠ BẠN ÐẠO
Vay Mượn
Vay Pháp Vô Vi của Tổ Thầy
Mượn nhờ tình người sống còn đây
Bao nhiêu vật chất ta có được
Mượn của nhân sinh trong kiếp nầy
Tình đời vô thường cõi phù sanh
Ăn uống vật chất trả lại nhanh
Trả vay, vay trả luân phiên đến
Thoát khỏi luân hồi chỉ tu hành
Bao nhiêu kiến thức của thế gian
Giúp ta tu học ngộ pháp tràng
Ngộ Pháp Vô Vi thật quí báu
Vay pháp trả pháp Thầy đã ban
Sống trong trần thế ta giúp người
Làm tròn bổn phận đời thêm tươi
Trả lại mọi thứ ta vay mượn
Ơn đền, nghĩa trả tâm vui cười
Tu Đời là thế bạn đạo ơi!
Tu Đạo cũng vậy giúp trả lời
Nói chuyện đạo pháp ta hành biết
Tu hành tinh tấn trong Đạo Đời
Trả pháp là ta phải thực hành
Chuyên cần niệm Phật cho tâm thanh
Dâng lên Thầy Tổ quà quí báu
Điển thanh đạt được trong tu hành
Điển thanh phát ra khắp mọi nơi
Từ bao bạn đạo tỏa khắp nơi
Trả pháp Thầy ban là như thế
Giúp bạn đồng tu chẳng tiếc lời
Hành Pháp Vô Vi Thầy dạy ta
Không chuyển đổi sửa Pháp của Cha
Từng lời từng bước hành cho đúng
Sửa đổi hành sai lạc đường tà
Đường tà nhiều khoa trong tu hành
Tạo dựng nhiều Đạo lòng cạnh tranh
Hữu vi sắc tướng vì danh lợi
Càng xa Vô Vi, xa thực hành
Bạn ơi! đừng sửa Pháp Vô Vi
Vì Tổ, vì Thầy, vì từ bi
Cùng nhau gìn giữ hành chánh pháp
Dẫn dắt bạn hiền đúng bước đi

Vay mượn pháp báu của Thầy Ta
Vâng lời Thầy dạy hạnh nhẫn hòa
Thực hiện từ bi trong mọi giới
Luôn nhớ ơn Thầy trong tâm ta
Thủy Bùi - Kansas City, Missouri 04/14/2013.
---VUI TIẾN
Giao du tiềm kẻ hơn mình
Hiệp hòa thanh điển hồn linh sáng liền
Chan hòa cởi mở gieo duyên
Gặp nhau chào hỏi bạn thiền tới đâu ?
Đố vui xin hỏi một câu
Bạn thiền thanh nhẹ tu lâu nhỏ dần ?
Ở trong bản thể nhân thân
Đố ai biết được nghĩ lần hiểu ra
Nhỏ dần xin đáp : "cái Ta"
Hầu trình vui tiến thăng hoa độ đời.
Saigon 2.4.2013
Minh Vô Vi
TRỞ VỀ
Ai kia hiểu thấu trao truyền
Giúp đời, giúp đạo các miền lạc an
Riêng tôi luyện pháp Thầy ban
Tu thiền thanh tịnh hành trang trở về
Mong ngày đắc tịnh thoát mê
Du thiên học đạo đem về thế gian
Giúp người trần thế mở mang
Biết hồn bất diệt bước sang trở về
Saigon 3.4.2013
Minh Vô Vi
ĐIỂN HỒN
Ngư dân thả lưới giăng câu
Ngu thời ghép chữ đuôi đầu cũng xong
Chim trời cá nước ai trông
Sanh ra thì sống, chết thì lại không
Phân minh lý giải tương đồng
Đố vui cùng tiến, khai thông điển hồn
Saigon 3.4.2013
Minh Vô Vi
THANH CAO
Bên kia thế giới đẹp muôn màu
Thầy giãng nghe qua lòng ước ao
Hãy chọn con đường hành giải thoát
Dẫn hồn tiến hóa đạt thanh cao
Saigon 4.4.2013
Minh Vô Vi
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ÐƠN GHI DANH TỔ CHỨC ÐẠI HỘI VÔ VI.
Kính gởi :
-Dức Thầy.
-Ban tổ chức Dai Hội Vô Vi Quốc-Tế.
-Bạn dạo Vô Vi Thế-Giới.
Chúng tôi một số bạn dạo Vô-Vi Việt-Nam tại thiền dường Hồ văn Em, Thiền dường DũngHành[ Anh Linh, Chị Lớn] Xin ghi danh Ban tổ chức DH Vô Vi Quốc - Tế ,bạn dạo Vô Vi trên toàn ThếGiới,bầu cho bạn dạo Việt-Nam dược tổ chức tại Singapore kỳ Dai-Hội Vô-Vi lần thứ 34 năm 2014
Hằng năm, mỗi lần Dại-Hội là các nơi xôn-xao chờ dón ngày dể di dự Dại-Hội .Riêng ở Việt-Nam chỉ
có một số người di dự,còn những bạn dao khác không tham dự dược,,vì phải qua cuộc phỏng vấn rất
khó,hoặc khó khăn về tài chánh,,vì thế chúng tôi bạn dạo Việt-Nam tha thiết dược Ban Tổ chức Quốc tế và
bạn dạo Vô-Vi trên toàn thế-giới giúp cho số phiếu bình chọn dạt kết quả tốt,dể dược tham dự kỳ Dai-Hội
lần thứ 34 năm 2014.Trước kia khi thầy còn sống cũng tổ chức ở Sing một lần,thời gian từ ngày thầy mất
dến nay dã lâu có những bạn dạo chưa một lần dự Dại-Hội nhân dịp này xin quí bạn dạo và mong mõi các
bạn hưởng ứng kỳ Dại-Hội lần thứ 34 năm 2014 dành số phiếu cho chúng tôi ở VN .Sing là một nước ở
gần VN nên rất thuận lợi,tạo diều kiện cho chúng tôi tham dự dông dủ.
Ước mong ,cơ hội sẽ dến với chúng tôi ,nhờ sự dóng góp của Ban tổ chức Quốc-Tế
và bạn dạo trên thế-giới.
NAM MÔ A DI DÀ PHẬT.
Dại diện Bạn dạo Việt-Nam.
Phan-thị-Thìn .
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