Số: 938 Ngày: 30 tháng 6 năm 2013

Nhớ nhung
Nhớ nhung bắt buộc tâm động loạn
Xe duyên Trời độ thành gia thất
Trí tuệ phân minh đời lẫn đạo
Cùng chung xây dựng tiến từ hồi
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 11/9/2003 đến 17/9/2003
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) Thaät thaø xaây döïng coù höõu ích gì khoâng?
2) Taïi sao khoâng boû söï aùc ñoäc?
3) Khoù khoå loaïn daâm töï haïi mình taïi sao?
4) Muoán bieát maát quaân bình thì phaûi laøm sao?
5) Suï meâ loaïn coù höõu ích gì khoâng?
6) Taïi sao nhôù thöông ñeàu khoå?
7) Tình thöông ñaïo ñöùc coù ích khoâng?
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1) Montreùal, 11-09-2003 5: 35 AM
Hoûi: Thaät thaø xaây döïng coù höõu ích gì khoâng?

2) Montreùal, 12-09-2003 3: 55 AM
Hoûi: Taïi sao khoâng boû söï aùc ñoäc?

Ñaùp: Thöa thaät thaø xaây döïng raát höõu ích
Keä:
Thaät tình xaây döïng quí hôn vaøng
Thieân haï qui khoâng lyù trí an
Xaây döïng cho chung qui hoäi baøn
Thaønh taâm xaây döïng hôïp thoâng haønh

Ñaùp: Thöa taïi vì noäi taâm maát söï quaân bình
Keä:
Noäi taâm baát oån vaø khoâng yeân
Taïo loaïn baát phaân roõ tieán trình
Khoù khoå loaïn daâm töï haïi mình
Taâm töø khoâng coù khoâng minh tieán

3) Montreùal, 13-09-2003 3: 15 AM
Hoûi: Khoù khoå loaïn daâm töï haïi mình taïi sao?

4) Toronto, 14-09-2003 3: 20 AM
Hoûi: Muoán bieát maát quaân bình thì phaûi laøm sao?

Ñaùp: Thöa khoù khoå loaïn daâm laø töï haïi
Keä:
Thaät thaø chaát phaùp taïo duyeân laønh
Thanh minh ñôøi ñaïo töï phaân ranh
Duyeân ñôøi taïm bôï khoâng thaønh ñaïo
Chuyeån hoùa taâm tu töï böôùc vaøo

Ñaùp: Thöa muoán bieát maát quaân bình thì phaûi töï xeùt
haønh ñoäng cuûa chính mình
Keä:
AÊn naên saùm hoái söï sai laàm
Thöùc giaùc tu taâm lyù dieäu thaâm
Qui hoäi chôn hoàn khoâng tieáp tuïc
Bình taâm nhòn nhuïc chaúng sai laàm
6) Montreùal, 16-09-2003 9 27 AM
Hoûi: Taïi sao nhôù thöông ñeàu khoå?

5) Toronto, 15-09-2003 6: 45 AM
Hoûi: Suï meâ loaïn coù höõu ích gì khoâng?
Ñaùp: Thöa söï meâ loaïn khoâng höõu ích gì heát, chæ coù
töï haïi maø thoâi
Keä:
Meâ loaïn töï haïi taâm laãn thaân
Phaùt taâm xaây döïng raát chuyeân caân
Thöïc haønh taâm ñaïo theâm caøng toát
Quí töôûng Trôøi cao töï giuùp thaân

Ñaùp: Loaïn daâm ñeàu khoå caû
Keä:
Trí taâm baát oån höôùng nhau nhieàu
Meâ loaïn khoâng yeân töï khoù xuyeân
Ñieån giôùi chaúng thoâng ñoäng caùc mieàn
Duyeân laønh khoâng ñeán khoù bình yeân

7) Montreùal, 17-09-2003 7: 15 AM
Hoûi: Tình thöông ñaïo ñöùc coù ích khoâng?
Ñaùp: Thöa tình thöông ñaïo ñöùc trieån chôn loøng
Keä:
Töï thöùc chôn hoàn töï giaùc minh
Trí tri minh caûm duyeân Trôøi Phaät
Moät loøng khai trieån taâm chuyeån khuynh
Khai trieån chính mình töï giaùc minh
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY

Ðời đạo song tu
Tình thương khai triển khắp nơi nơi
Thuận ý khai thông lại nhớ Trời
Họp mặt anh em cùng chuyển thức
Khai thông ổn định, học chơn lời.
Chơn lời đời đạo song tu
Gia đình hạnh phúc an du trong ngoài
Tự mình thức giác học hoài
Giải mê phá chấp, lập đài thanh cao
Thực hành khai triển đổi trao
Trong không mà có, bước vào Càn Khôn
Chơn tu thức giác sanh tồn
Chẳng còn mê chấp giữ hồn thăng hoa
Càn Khôn vũ trụ tình Cha
Qui hồi chơn thức chan hòa tình thương
Tự mình thực hiện gieo gương
Giúp người loạn động về đường chơn tu
Hạ mình học hỏi lý ngu
Soi hồn giải tỏa mê mù trong tâm
Pháp Luân khai mở thì thầm
Bền tâm nhập định, giữ tâm thanh hòa
Thương yêu chung sống một nhà
Càn Khôn qui một vượt qua cảnh Trời
Chẳng còn mê nịnh thỉnh mời
Quân bình tự đạt chẳng rời thực tâm
Tự mình khai triển diệu thâm
Tình thương trên hết, chẳng lầm đường đi.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHAY MẶN 20
Trích đoạn Thầy giảng ( tiếp theo)
Cho nên cái thời đại bây giờ người ta mới đòi hỏi ăn chay, nhưng mà ăn chay người ta tìm ăn đồ dương,
không tìm ăn đồ âm. Đã âm rồi, ăn âm nữa thì bệnh nhiều. Mà ăn đồ dương thì là nó lại bớt bệnh. Tại sao lại
tìm ăn đồ dương thay vì đồ âm? Đó! Họ uống nước họ cũng tìm những thứ đồ dương, đồ ấm, nấu ấm họ mới
uống, là cái... (nghe không rõ) nó ở bên trên và nó thanh nhẹ, và nó luân lưu trường cửu. Còn cái âm rờ mó
được nó phải thọ trong cái định luật sanh, lão, bệnh, tử; sanh, trụ, hoại, diệt. Cho nên càng ngày nền văn
minh càng tiến triển, tới thực phẩm cũng tìm ra dương khí để nuôi dưỡng cơ thể được bền bỉ hơn, không
bệnh hoạn.
Nhiều người nói tôi tu tôi phải ăn chay trường, ăn ba cọng rau không, rồi thiếu chất, khoáng chất trong cơ
thể, sanh bệnh, tưởng lầm mình thành Phật rồi. Chết yểu là thành Ma Quỷ chớ đâu thành Phật. Trí tâm
không có minh mẫn, không hiểu lấy mình, thành Ma quỷ chớ đâu có thành Phật, làm sao mà thành Phật
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được! Đường lối chúng ta đi là đường lối của ông Đỗ Thuần Hậu - ông Tư đã đi. Những cái gì tôi chứng
kiến ông Tư, tôi hỏi: “Ông tu mà tại sao ông còn ăn thịt bò?”. Ông chỉ biết cười, ổng nói: “Bạn thấy tôi ăn
thịt bò là bạn sai rồi. Tôi ăn cỏ, tôi đâu có ăn thịt bò đâu!”. Là con bò ăn cỏ. Nhưng mà con bò phải học lối
hy sinh để tiến hóa, nó phải hy sinh thân xác, xương, máu, da, thịt, nó phải hy sinh để độ đời mà có cơ hội
tiến hóa, rút ngăn cái nghiệp của nó. Mà người đời không hiểu, nói: “Ăn thịt bò là không được rồi, không tu
được rồi!”. Không phải vậy! Cái người giết con bò mới không tu được. Còn người độ cho con bò được tiến
hóa, người tu được
Mà khi các bạn sáng suốt rồi, các bạn thấy sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của bạn, kể cả sự đau đớn
của con thú các bạn cũng ý thức được con gà nó có mắt mũi tai miệng, nó có ngũ tạng như bạn chứ có khác
gì bạn đâu, các bạn thấy rõ chưa? Thì lúc đó các bạn không nỡ nào sát hại nó. Cho nên Phật đã nói: “Nhất
bất sát sanh”, là Ngài đã thức tâm, Ngài đã thấy rõ con đường sát sanh là không đúng với luật đạo, và không
bao giờ trở về với khôi phục được với sự quân bình sẵn có của hành giả. Cho nên Ngài đã khuyên một con
đường, một lời nói “Nhất bất sát sanh”. Khi mà các bạn không có ý nghĩ sát sanh, tham ăn, tham uống mà
tạo ra cảnh đau khổ hiện tại của chúng sanh thì tâm các bạn đâu có động.
THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ NAM CALIFORNIA
TẠM NGƯNG LAI VÃNG THIỀN VIỆN VĨ KIÊN
Westminster ngày 25 tháng 6 năm 2013
Thiền Viện Vĩ Kiên hiện đang bắt đầu khởi công thay lại toàn bộ Deck sàn gỗ xung quanh Thiền Viện vì đã
quá mục. Công việc làm rất ồn ào và nguy hiễm cho việc đi lại ở Thiền Viện. Vì sự an toàn cho bạn đạo,
Thiền Viện Vĩ Kiên tạm thời không tiếp nhận bạn đạo lên vãng lai hay thăm viếng Thiền Viện trong thời
gian sửa chữa này, đến khi công việc hoàn tất, Dự tính khoảng cuối tháng 8. Kính mong quý bạn đạo thông
cảm và chờ chúng tôi sẽ thông báo sau.
Cảm ơn sự hợp tác và kính chúc quý bạn đạo tu hành tinh tấn
Thay mặt Ban Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên.
Hội AHVV HOA KỲ Nam California
Giới Thiệu Video Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, 2012
"Chung Vui Hạnh Ngộ" tại Garden Grove, California, USA
Đại Hội “Chung Vui Hạnh Ngộ” gồm 5 đĩa DVD (10 giờ) đã được để lên website cho bạn đạo dễ theo dõi.
Đây là một bộ DVD rất quý từ nội dung tới kỷ thuật. Bắt đầu từ Lễ Khai Mạc, Lễ Dâng Hoa, giới thiệu bạn
đạo, tìm hiểu chơn ngôn Đức Thầy, ôn lại Phương Pháp Công Phu, tìm hiểu và học hỏi lời giảng Đức Thầy,
văn nghệ Vô Vi, đúc kết kết quả tu học, vấn đáp, và sau hết là Lễ Bế Mạc với những lời phát biểu cảm
tưởng mà người nghe không khỏi chạnh lòng cảm động tận nội tâm. Quý thay và may mắn khi chúng ta
nghe lại những lời giảng của Đức Thầy rồi thực hành chuyên cần thêm hơn.
Xin quý vị nhấn vô link sau đây để coi:
http://www.vovi.org/
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=810&Itemid=250
http://www.youtube.com/user/vovionline/videos
Ban Video Kính Mời
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 32, năm 2013
“Bàn Bạc Khai Thông”
Du Thuyền “Voyager Of the Seas” Úc Châu / Tân Tây Lan
Ngày 28 tháng 6 năm 2013
Kính gởi quý bạn,
Thời gian thấm thoát trôi, chỉ còn trên 5 tháng là đến Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông”.
Xin quý bạn lưu ý các điểm sau đây để giúp BTC phục vụ quý bạn được tốt đẹp hơn:
• Về phần chuyển vận trước và sau Đại Hội:
Hiện nay còn rất nhiều bạn đạo chưa gởi chi tiết chuyến bay cho BCV.
Quý bạn đã mua vé máy bay xin gởi lộ trình bay càng sớm càng tốt cho BCV về điện thư:
ghidanhdh2011@gmailcom, hoặc liên lạc với ban ghi danh ở địa phương, để BTC biết số người cần được
chuyên chở để mướn xe bus và xe van cho Đại Hội.
Quý bạn không đi máy bay nhưng cần được chuyên chở từ Hotel ra bến tàu xin ghi danh trước để
chúng tôi biết số người chính xác.
• Về Khách Sạn Rydges World Square trước và sau Đại Hội:
Khách Sạn cho chúng tôi biết là họ rất đông khách vào tháng 12. Vì lý do trên, xin quý bạn kiểm lại
với ban ghi danh về việc giữ phòng khách sạn trước và sau đại hội cho chính xác, vì chúng tôi không bảo
đảm có thể thay đổi dễ dàng hoặc giữ thêm phòng.
• Đóng hết lệ phí Đại Hội đợt 2 :
Vì BTC cần đủ thời gian để trang trải các chi phí Đại Hội, xin quý bạn đóng lệ phí Đại Hội đợt 2
trước ngày 1 tháng 8 hoặc sớm hơn nếu có phương tiện.
Xin nhắc lại Thủ Tục Xin Visa Vào Úc cho quý bạn có quốc tịch Mỹ, Canada, hoặc Âu châu
như sau:
• Giấy thông hành (passport) 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.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp và lưu ý của quý bạn.
Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà Lê Thị Bảy sinh ngày 10 tháng 3 năm 1925 mất ngày 26
tháng Sáu năm 2013 là Mẹ của bạn đạo Phan Thanh Quang (Brian) và cũng là Bà Nội của bạn đạo Jennifer
Phan được siêu thanh tịnh độ.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà TRẦN THỊ NĂNG. Sinh năm 1930. Mất ngày
23.06.2013 (nhằm ngày 16.5 năm Quý Tỵ) tại Saigon. là thân mẫu của bạn đạo Nguyễn Thành Trung. Thọ
84 tuổi được siêu thăng tịnh độ. Xin cám ơn quý bạn đạo.
Trần Khắc Phái kính báo
3) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Nghệ là mẹ của bạn đạo Đặng Thị Nghiệp
mất ngày 26.06.2013 nhằm ngày 19.05 năm Quý Tỵ tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng
Nai, Việt Nam hưởng thọ 89 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ
Thành thật cảm ơn quý ban đạo
Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
THƠ BẠN ÐẠO
THỰC HÀNH CHẤT PHÁC
Hiểu được chính mình phải thực hành
Kích động phản động phải giác thanh
Qui nguyên thiền giác hành tu tiến
Tự giải phân minh tận các ngành
Đời đạo song hành tâm thức giác
Trở về nguyên bổn đạo tâm sanh
Thực hành chất phác tâm thanh tịnh
Thấy rõ huyền vi dũng mãnh hành
Quí yêu Trời Phật duyên lành độ
Tiến tới nhất không hiệp giới thanh
Hòa trong các giới tâm thanh nhẹ
Hướng thượng xuyên hành tu đạt thành
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
25.05.13)

HỒN NHIÊN VÀ TỰ NHIÊN
Hành luyện xuyên sâu tâm trí minh
Hồn nhiên tri giác đạo quang minh
Chiều sâu thức giác hồn nhiên nhẹ
Đời đạo song hành thấu lý tình
Tự nhiên cãm thức qui chơn tánh
Uất khí giải khai thấu triệt sinh
Một vòng tròn điển là nguyên khí
Luân lưu bản thể trong thanh tịnh
Qui nguyên thiền giác trí tâm bình
Hồn nhiên tự nhiện đúng tu trình.
Minh Thạnh ( Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu
29.05.13)
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