Số: 931 Ngày: 12 tháng 5 năm 2013

Công Trình
Công trình vĩ đại có Trời ban
Thực hành chánh pháp không còn lạt
Thật thà tiến hóa qui hợp nhứt
Dày công tu luyện duyên Trời độ
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 24/7/2003 đến 30/7/2003
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) Vì sao phaûi suy luïy?
2) Taïi sao maát traät töï?
3) Taïi sao luoàng ñieån trung taâm sinh löïc caûn trôû?
4) Tham lam gaëp phaûi tai naïn thì phaûi laøm sao?
5) Tình thöông raøo raït taïi sao?
6) Tieán hoùa baèng caùch naøo môùi toát?
7) Söï tieán hoùa coù phaân loaïi hay khoâng?
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1) Montreùal, 24-07-2003 1: 50 AM
Hoûi: Vì sao phaûi suy luïy?

2) Montreùal, 25-07-2003 3: 23 AM
Hoûi: Taïi sao maát traät töï?

Ñaùp: Thöa vì ñaàu oùc maát traät töï
Keä:
Ñaàu oùc maát quaân bình ñoäng loaïn
Khoù tu khoù tieán khoù bình an
Tham daâm ñoäng loaïn laïi khoâng maøng
Chuyeån bieán voâ cuøng laïi khoù an

Ñaùp: Thöa taïi vì höôùng ngoaïi vaø röôùc tröôïc quaù
nhieàu
Keä:
Thöïc haønh khoâng coù trí khoâng yeân
Ñaàu oùc khoâng yeân loaïn trí xuyeân
Khoå caûnh daäp doàn khoâng giaûi quyeát
Caøng tu caøng loaïn chaúng thoâng hieàn

3) Montreùal, 26-07-2003 8: 35 AM
Hoûi: Taïi sao luoàng ñieån trung taâm sinh löïc caûn
trôû?

4) Montreùal, 27-07-2003 3: 22 AM
Hoûi: Tham lam gaëp phaûi tai naïn thì phaûi laøm sao?

Ñaùp: Thöa luoàng ñieån trung taâm sinh löïc bò caûn trôû
laø vì phung phí quaù nhieàu
Keä:
Phung phí quaù nhieàu vì söï tham
Khoâng coøn höôùng thöôïng töï mình laøm
Taâm tö baát oån chaúng daùm tham
Tö ïhaïi chính mình khoù tieán thaân

Ñaùp: Thöa tham lam gaëp phaûi tai naïn thì phaûi döùt
khoaùt
Keä:
Döùt khoaùt taâm tö töï tieán hoaøi
Caøn khoân vuõ truï chuyeån khoâng sai
Töï mình tieán hoùa khoâng giôø döùt
Thaät söï cöùu mình töï tieán hoaøi

5) Montreùal, 28-07-2003 8: 30 AM
Hoûi: Tình thöông raøo raït taïi sao?

6) Montreùal, 29-07-2003 7: 12 AM
Hoûi: Tieán hoùa baèng caùch naøo môùi toát?

Ñaùp: Thöa tình thöông raøo raït nhôù
Keä:
Quí töôûng laâu ngaøy taïi nhôù thöông
Thaønh taâm tu luyeän giaác mô göông
Gieo duyeân taän ñoä quí tình thöông
Uyeån chuyeån thaâm saâu nay taùi ngoä

Ñaùp: Thöa tieán hoaù baèng caùch quaân bình thì môùi
toát
Keä:
Tieán hoùa quaân bình trong phaùt trieån
Qui y tam baûo töï giao lieàn
Thaønh taâm hoïc hoûi duyeân tình ñeïp
Chuyeån hoaù thaâm saâu töï thöùc hieàn

7) Montreùal, 30-07-2003 7: 45 AM
Hoûi: Söï tieán hoùa coù phaân loaïi hay khoâng?
Ñaùp: Thöa söï tieán hoùa coù phaân loaïi theo trình ñoä tuøy theo luaät nhaân quaû
Keä:
Phaân loaïi thöïc haønh tieán hoùa chung
Cuøng chung phaùt trieån chuyeån cuøng haønh
Thaønh taâm thöïc hieän töï haønh thanh
Uyeån chuyeån khoâng ngöøng lieân tuïc tieán
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Tịnh Khẩu
Tịnh khẩu qui nguyên khí của Trời
Trí tâm thanh tịnh tự phân rời
Càn Khôn Vũ Trụ đồng phân thức
Thế cảnh chung đời chuyển khắp nơi.
Tâm giao thanh tịnh phân lời
Trời cao phối hợp đời đời dựng xây
Thực hành tịnh khẩu dịp may
Tâm vui mùi đạo đổi thay thế tình
Tự mình cảm thức tâm linh
Chiều cao vô tận hành trình quang khai
Tự mình khai triển chẳng sai
Ðường đi thơ thới tiến hoài không ngưng
Khai thông tiến hóa từ từng
Hướng tâm thanh tịnh cảm mừng phút giây
Ðiển quang phát triển vui vầy
Tâm giao bình đẳng tâm này tự tu
Khai thông thức giác chẳng mù
Vui hành đời đạo an du cuộc đời
Thức tâm khai triển hợp thời
Thực hành thanh tịnh tự rời tham sân
Chẳng còn lý luận nghĩa ân
Bình tâm học hỏi ân cần tiến lên
Thực hành tương ngộ Bề Trên
Cùng chung khai triển đạt nền cảm thông.
Quí thương,
Lương Sĩ Hằng.

CHAY-MẶN 13
Trích Kinh A DI ĐÀ – Vấn Đáp
Đức Thầy: Cho nên cái duyên nó đến mình mới độ, còn không có duyên không có độ. Không có
duyên không có độ. Bây giờ kêu các bạn lấy dao cắt cổ con gà, cắt không cắt được, thấy không? Rồi
họ giết tùm lum đó, mà nó phải có duyên. Tại sao con gà này tôi đi ngang tôi để ý tôi muốn mua mà
mua không được, chạy mua con gà kia, xa hơn một chút, tới đó để độ. Cho nên nó kỳ diệu vô cùng, cứ
tu đi rồi nghiệm trong Kinh A Di Đà này nó mở ra rồi mới thấy, té ra bà con họ hàng mình hết không
có ai. Nhưng mà cái quan trọng là phần Hồn, phần Hồn mỗi phần đều bất diệt, tội nào nó hiểu lấy nó
chớ còn cái cái mà mình ăn thì nó không có nghĩa lý gì, đất lại trả lại cho đất; nhưng mà luồng điển
cái đó là quan trọng. Cho nên mình tu thanh tịnh để mình thấy luồng điển đó là của ai; cái đó là cái
cần thiết nhất, còn cái miếng ăn kia không nghĩa lý gì đâu. Anh nhai miếng thịt rồi anh đi cầu nó cũng
thành đất thôi, còn cái điển là quan trọng. Cái phần đó đương si mê cái cục thịt đó mình phải thấy, cái
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đó là cái quan trọng. Cho nên những người mà tu, ăn được một chút nó mừng lắm, bởi vì người ta tu,
về người ta niệm Phật, người ta độ cho nó. Còn thằng kia tu lại bắt nó đi làm nhiều, ăn rồi đi chơi bời,
rồi nhậu này, ở trong này nó tùm lum hết trọi . Cái mạnh hiếp yếu rồi này kia, kia nọ làm nó cực nhọc
vô cùng mà theo dõi không bao giờ phát triển được, rồi đâm ra hoang phí, rồi rơi rớt khắp các nơi
không biết chừng nào nó mới có cơ hội tụ lại được, cho nên khổ vô cùng. Người tu không, người tu
chỉ gom tụ và độ cho nó. Trường hợp có duyên mới độ, không - chúng ta cũng không cần thiết cái đó,
ăn chay nó khỏe hơn.
Bạn đạo.......
Bác phải thấy rằng cọng rau nó cũng có cái khổ của nó. Bác niệm Phật cho nhiều là bác độ nó. Bác
niệm Phật là bác độ cho chúng nó, nó là thủ trảm bá đao là tội nó nặng hơn con bò, tội nặng lắm,
không được hưởng gì hết; sanh ra là bị chặt đầu luôn luôn. Cho nên tu Vô Vi là cái gì cũng phải làm,
đừng có nại hà cái gì hết. Có thể làm cứ việc làm, bởi vì mình không có sợ chết nữa, có chết lúc nào
cũng cảm ơn, cứ việc làm.

THÔNG BÁO VỀ “TRẠI HÈ NHẪN HÒA 2013”
Kính thưa quý Bạn Đạo,
Như đã thông báo trước đây, 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:
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.
Nếu quý vị đi máy bay xin đến Phi trường SEA (Seatac airport) và thông báo cho chúng tôi chi tiết chuyến
bay như tên hãng máy bay, số chuyến bay, đi từ đâu đến và giờ đến để chúng tôi chuẩn bị phương tiện đón
rước quý vị.
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
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Giới Thiệu Video Đức Thầy Thuyết Giảng tại Úc Châu 1993
Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5, 1993, tại Melbourne, Victoria ghi lại lời huấn từ, lời giảng dạy của
Đức Thầy cũng như biết bao là lời tâm huyết của bạn đạo đã tham dự khóa “Tịnh Khẩu” rồi phát
biểu cảm tưởng và kết quả tu tập. Những bước lạy Đức Thầy do chính hành giã đã biểu lộ sự tôn
kính tuyệt đối và Đức Thầy đã đón nhận tất cả những khổ nạn của chúng sanh trong vòng tay triêu
mến thương yêu. Khi coi lại những video này, chúng ta không khỏi bùi ngùi nhờ đế Ngài, nhớ tới
những lời chơn lý, và lại một lần nhắc nhở chúng ta lo dốc lòng tu hành tinh tấn thêm hơn.
20 năm đã qua mau, rồi ngày Đại Hội Vô Vi Quốc Tế “Bàn Bạc Khai Thông” 2013 tại Úc Châu sắp
đến, để chuẩn bị hành trang lên đường đi dự Đại Hội năm nay. Ban video xin giới thiệu đến quý vị
những video tại Melbourne năm 1993 sau đây:
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=803&Itemid=242
Ban Video Kính Mời
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Võ Thanh Thiệt là chồng của bạn đạo Lê Kim Hà
mất ngày 05 tháng 05 năm 2013 ( nhằm ngày 26 tháng 03 năm Quý Tỵ) tại ấp 1, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh
Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam hưởng thọ 56 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ
Thành thật cám ơn quý bạn đạo
TV Tâm Linh Tự Cứu
BẠN ÐẠO VIẾT
BẦU TRỜI XÁM!
Thời gian qua khá nhanh,mới đây đã đầu tháng 5 .Sau mùa đông cứ mỗi đầu tháng chúng Tôi lại
có một ngày chung thiền ở Thiền Viện Vĩ-Kiên .Bây giờ đang là mùa xuân,cả tuần nay khí hậu thay đổi bất
thường,bốn mùa xoay chuyển đang xuân thành hè qua thu rồi trở đông . Sáng nay đường đi Vĩ-Kiên bầu trời
đầy mây xám,đến gần chân núi trời càng xám đen ...hòa cảm với đất trời Tôi viết vội mấy câu thơ:
Núi lấn vào mây phủ xám đầy
Đất Trời hòa quyện khói sương bay .
Non cao phủ khắp trùng trùng điệp
Thông đứng giửa trời quyện khói mây .
Mây mù giăng lối ... gió mưa rơi
Vững bước lên non ... chuyện Đất-Trời .
Tâm thành trì niệm đường đi tới
Di-đà hướng độ tiến về thôi !
Anh Lộc lái xe Tôi yên tâm ngắm cảnh ...vòng quanh uốn khúc ...đồi núi cheo leo ...khói mây hòa
quyện ...lất phất mưa rơi ...càng lên cao,xe và người cùng lẫn vào mây xám .Anh Lộc hỏi Tôi:' Em còn nhớ
có lần mình chạy theo xe Thầy lên đây trời cũng như vầy ?" Vâng, cũng khung cảnh này 17 năm trước
chúng Tôi theo dấu xe Thầy đi dự lễ giổ Đức Tổ Sư ...làm sao mà quên được,lần đầu Tôi lái xe đường núi
lại là ngày mưa bão,năm đó bão El Nino viếng California mưa giăng khắp nơi,bầu trời xám ngắt . Anh Lộc
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ngồi cạnh Tôi thật lặng yên ...khi Tôi lái xe ở đường thường ông chủ Lộc còn sợ nên luôn miệng nhắc coi
chừng cái này,tránh cái kia ...hay vì quá sợ nên phải lặng thinh,...Đến nơi Bác Huân cười thật tươi như chúc
mừng Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, Bác nói:" Hồi nãy trên đường đi Thầy dặn Anh Mac đừng
chạy nhanh quá coi chừng chi Mai theo không kịp .Một lúc sau Ảnh nói Thầy ơi nếu con lái chậm một chút
chị ấy sẽ qua măt con ngay, chị Mai lái xe rất vững, làm mọi người phải bật cười thật là vui ." Mà thật,
chính Tôi còn thấy sao hôm nay Tôi quá giỏi! Không lo xa tính trước,Tôi chăm chú nhìn con đường trước
mặt, thật vững lòng cùng với sáu chữ Di-Đà theo xe Thầy phía trước, không nói một lời suốt đoạn đường
leo núi này . ..Quá khứ ! kỷ niệm kéo về...mỗi phút giây bên Thầy Tôi quên hết khổ đau nặng gánh,vui sống
trong tình yêu thương của Người ...Tôi hiểu được, hôm đó Thầy có thể cho Tôi và Anh Lộc đi cùng xe với
Thầy nhưng Thầy không làm vậy bởi Thầy muốn toi luyện Tôi,Thầy muốn Tôi phải tự mình vượt qua đoạn
đường khó khăn trước mặt, đoạn đường này chính thực là hoàn cảnh Tôi đang đối diện ở thời gian đó ..;để
Tôi tự đi và Thầy luôn phải dõi mắt hướng nhìn ...Và ánh mắt từ bi đó đâu chỉ hướng về Tôi ở đoạn đường
này mà cả một đời Tôi . Đoạn đường núi trong bầu trời xám này đâu chỉ của riêng Tôi mà còn là của mỗi
người con VÔ-VI trên đường trở về nguồn cội trong sự ân độ của Người ! Bầu trời xám năm xưa Tôi đi mà
không sợ hãi vì Tôi biết chắc có Thầy phía trước . Bầu trời xám hôm nay ơn tình trời biển của Người đã
thắm sâu trong hồn Tôi, trước mặt Tôi là một trời đạo pháp, nước mắt không còn rơi, tình thương Đức thầy
ban cho đã biến thành đôi cánh để Tôi được bay lượn trong bầu trời đạo đầy yêu thương Tình Thầy-Tình
Bạn ... chưa bao giờ Tôi thấy đường về VĨ-KIÊN đẹp như hôm nay .
Đất Trời hòa quyện xám màu mây
Thổn thức tâm con nhớ thương Thầy .
Cũng lối đi này mưa vây phủ
Năm xưa từng bước,bước theo Thầy .
Đường đèo vực thẳm,đá cheo leo
Chẳng sợ bình tâm ... vươt núi đèo .
Di_Đà trì niệm ...và con biết
Có Thầy phía trước ...mắt dõi theo !
Cảnh củ đường xưa vẫn còn đây
Đồi núi khắc sâu dáng hình Thầy
Hòa quyện gió ngàn sương khói phủ
Điển tình Thầy tỏa khắp trời mây
Con thấy Đất-Trời giờ nối lại
Cho con tiến bước cõi trời mây
Thiên đàng trước mắt con đà thấy
Trong con điển ấm ...thắm tình Thầy
Trước mặt cảnh sao đẹp tuyệt vời
Mây quyện chân người lãng đãng bay
THIỀN-VIỆN VĨ-KIÊN ẩn trong mây ...
... Rõ là con đến ...cõi Trời Tây !
Một ngày được chung thiền ở thiền viện Vĩ-Kiên là một ngày được hưởng đầy ân phước của Đất-Trời,
của Tổ-Thầy, của tình Bạn Đạo ...Trong bầu trời xám lạnh ở 38*F giữa mùa xuân, hoa Dogwood nỡ trắng
khắp trời ...từng bước, từng bước trên con đường niệm hành, lắng hồn trong tiếng cho hành giả sống trong
cõi bồng lai ngay trước mặt .Thiền viện VĨ-KIÊN vẫn uy nghiêm đứng giữa núi đồi chào đón những người
con VÔ-VI hôm nay và mai sau .
Kính bái .
Lâm Huỳnh Mai (CA)
8 tháng 5 năm 2013
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NHỚ MẸ
Con sắp về thăm mẹ
Ôi! Lòng thấy nao nao
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ
Tình thương dâng dạt dào
Mẹ là niềm hạnh phúc
Là đời sống của con
Con luôn luôn tôn kính
Giữ đạo hiếu cho tròn
Mỗi ngày con cầu nguyện
Cho mẹ được bình an
Cầu cho mẹ mạnh khỏe
Hạnh phúc và an khang
Mẹ đang ở quê nhà
Quê con được sinh ra
Nơi chôn nhau cắt rốn
Nay con đã cách xa
Nhớ thương mẹ da diết
Lòng con hướng về quê
Lòng thành con nhắn gởi
Mẹ ơi! Con sẽ về
Con sẽ về thăm mẹ
Vào năm mới xuân sang
Mẹ con ta đoàn tụ
Mừng rơi lệ chứa chang
Không ngăn được nước mắt
Dòng lệ cứ rơi rơi
Tim con đang xiết chặt
Ngẹn ngào chẳng nên lời
Mẹ ơi! mẹ có biết
Con nhớ mẹ không nguôi
Mẹ và con cách biệt
Mong sớm ngày hòa vui.
Thủy Bùi - Missouri, 12/08/2011

THƠ BẠN ÐẠO
THANH NHẸ
Dứt khoát đường tu dũng mãnh hành
Nguyên khí siêu nhiên tiếp xúc nhanh
Đất trời hỗ trợ khả năng đó
Chúng sanh khai thác tạo duyên lành
Trời đất ân ban tu giải tiến
Thể xác chủ hồn hòa điển thanh
Vận hành cơ tạng điều thông tốt
Bệnh hoạn nạn tai giải trọn lành
Không còn tham tính đến thanh nhẹ
Trược giải nghiệp tan hết khổ nàn
Ngục môn chẳng tới Tay Phang tới
Bên trên thanh nhẹ xuất hồn nhanh
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
05.03.13)
---ĂN CHAY
Tu rồi dứt khoát phải ăn chay
Hưởng phần thanh nhẹ thức tâm ngay
Cơ thể hướng thanh càng sáng suốt
Quán thông kiến tánh thiện tâm bày
Hấp thu nguyên khí hòa thiên giới
Tâm thân an lạc tỏ linh đài
Mọi sự đều thanh đạt trọn lành
Chấn động siêu nhiên tâm tự tại
Thành tâm tu luyện tâm minh mẫn
Phân rõ trược thanh thức giác khai
Dốc lòng tu tiến về thanh nhẹ
Giải nghiệp thăng hoa dứt đọa đày
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
20.03.13)
---THOÁT TRẦN
Chim trời, cá nước thong dong
Sao ai rượt bắt, cam lòng hại nhau
Để rồi vay trả hồn đau
Bao giờ hết hại, thanh cao thoát trần
Saigon 5.4.2013
Minh Vô Vi
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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 thời lại không ?
Phân minh lý giải tương đồng
Đố vui cùng tiến, khai thông điển hồn
Giải trình sống chết vẫn tồn
Linh hồn bất diệt, chỉ chôn xác phàm
Saigon 5.4. 2013
Minh Vô Vi
VIỆT NAM
Ai ơi chọn pháp mà hành
Khai tâm mở trí hoàn thành ước mơ
Việt Nam chữ nghĩa vô bờ
Thanh văn phong phú, vần thơ tuyệt vời
Toàn cầu thế giới khắp nơi
Đâu đâu cũng có con người Việt Nam
Saigon 5.4.2013
Minh Vô Vi
THIÊN ĐỊA
Thiên đàng, địa ngục hai bên
Xuống đây tu luyện, đắc lên thiên đàng
Trên trời cảnh đẹp khang trang
Phật Tiên Thần Thánh, muôn ngàn điển quang
Hành tu, luyện đắc kim cang
Xuất hồn đảnh lễ Ngọc Hoàng thế tôn
Khôn hồn phải giử linh hồn
Luyện hồn xuất thế, trường độ tha
Saigon 5.4.2013
Minh Vô Vi
---NIỆM PHẬT
Lý đời, lý đạo chốn trần gian
Tương đối âm thinh tạm dụng bàn
Hướng ngoại chấp mê tạo nghiệp khổ
Lặng thinh niệm Phật, tịnh thiền an
Củ Chi 20.4.2013
Bá Tùng
VỀ TRỜI
Cha Trời, Mẹ Đất đoái hoài thương
Con trẻ trôi lăn kiếp dặm trường
Nay nhớ quê xưa, nơi chốn cũ
Tìm về nguồn cội, cỏi thuần dương
Củ Chi 20.4.2013
Bá Tùng
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