Số: 941 Ngày: 21 tháng 7 năm 2013

Trung Thành
Trung thành tận độ người thiếu phước
Qui y Phật Pháp không dấy bận
Sửa mình tiến hóa chuyện rất cần
Thành tâm xây dựng cứu người hiền
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 2/10/2003 đến 8/10/2003
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) Phaùp giôùi phaân minh laø sao?
2) Phaùp phaân huyeàn laø sao?
3) Toaøn naêng ban chieáu baèng caùch naøo?
4) Söï luaân löu baèng caùch naøo?
5) Qui nguyeân baèng caùch naøo?
6) Thöïc taâm phaùt trieån seõ ñeán ñaâu?
7) Vöôït xuyeân baèng caùch naøo?
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1) Atlantic City 02-10-03 8:55AM
Hoœi: Phaùp giôùi phaân minh laø sao?

2) Atlantic City 03-10-03 9:40AM
Hoœi: Phaùp phaân huyeàn laø sao?

Ñaùp: Thöa phaùp giôùi phaân minh laø thöïc haønh phaùp
lyù tieán tôùi thanh tònh
Keä:
Thöïc haønh phaùp lyù höôùng phaàn thanh
Dieãõn tieán phaân löu töï thöïc haønh
Phaùp giôùi phaân minh töï chuyeån tieán
Thaønh taâm tu luyeän phaùp phaân huyeàn

Ñaùp: Thöa Phaùp phaân huyeàn laø haønh phaùp ñeán
thanh tònh
Keä:
Sieâng naêng haønh phaùp töï phaân ranh
Khai trieån voâ cuøng höôùng veà thanh
Thanh giôùi chuyeån chieáu thoâng ñaït thöùc
Qui nguyeân hoïc hoœi thoâng caœm haønh

3) Atlantic City 04-10-03 9:20AM
Hoœi: Toaøn naêng ban chieáu baèng caùch naøo?

4) Atlantic City 05-10-03 8:35AM
Hoœi: Söï luaân löu baèng caùch naøo?

Ñaùp: Thöa Toaøn naêng ban chieáu baèng caùch töï
nhieân vaø hoøàn nhieân
Keä:
Toaøn naêng ban chieáu hoàn nhieân hieän
Phaùp giôùi phaân minh töï ñaït hieàn
Tieán trieån taâm tö caàn tieán böôùc
Phaân minh ñôøi ñaïo töïï thaân thieàn

Ñaùp: Thöa söï luaân löu baèng söï chuyeån haønh cuœa
caøn khoân vuõ truï
Keä:
Luaân löu chuyeån haønh tröôïc thanh tieán
Giaœi giôùi phaân minh thöïc trieån tieàn
Khoâng giôùi chuyeån haønh qui moät moái
Thaønh taâm phaân ñònh höôùng thanh truyeàn

5) Atlantic City 06-10-03 2:00AM
Hoœi: Qui nguyeân baèng caùch naøo?

6) Atlantic City 07-10-03 9:55AM
Hoœi: Thöïc taâm phaùt trieån seõ ñeán ñaâu?

Ñaùp: Thöa qui nguyeân baèng söï phaân hoøa
Keä:
Chuyeån hoùa khoâng ngöøng phaân giaœi tieán
Phaùp giôùi phaân minh töï giaœi phieàn
Giaœi phaân ñôøi ñaïo hoàn thaêng tieán
Chuyeån hoùa luaân löu giaœi tieán xuyeân

Ñaùp: Thöa thöïc taâm phaùp trieån seõ ñaït ñeán keát quaœ
toát
Keä:
Dõuõng chí thaêng hoa tieán thaät thaø
Cuøng chung xaây döïng töï phaân hoøa
Quí yeâu nhaân loaïi thaønh taâm tieán
Thöùc giaùc chính mình töï vöôït xuyeân

7) Atlantic City 08-10-03 10:05AM
Hoœi: Vöôït xuyeân baèng caùch naøo?
Ñaùp: Thöa vöôït xuyeân baèng caùch aâm thaàm tu tieán
Keä:
Aâm thaàm thöùc giaùc töï taâm tu
Giaœõi toœa phieàn öu töï giaœi muø
Trí tueä khoâng ngöøng khai töï chuyeån
Thaønh taâm hoïc hoœi giaœi phaân huyeàn
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Dallas Tình Thương chuyển một nhà
Dallas Tình Thương chuyển một nhà
Trời ban thanh điển khó lìa xa
Nguyện tu tự đạt tâm thành tiến
Chuyển bước ra đi vẫn nhớ Cha.
Nhớ Cha phải hiếu, phải hòa
Chơn tâm thường độ thật thà đến nơi
Sống trong nhiều kiếp của Trời
Chuyển luân luân chuyển từ đời giải thông
Từ xưa đã tự ước mong
Ngày nay tái ngộ tham tòng Lý Chơn
Cha Trời siêu diệu ban ơn
Trùng tu giải nghiệp qui hườn Hư Không
Chuyện đời tạo nghiệp chớ mong
Ngày kia lâm khổ khó tòng Thiên Cơ
Chuyển xoay xoay chuyển từ giờ
Dạy cho hiểu đạo thờ ơ chẳng còn
Dù cho xuống biển lên non
Cũng lo thực hiện vuông tròn ý Cha
Cảm thông Thiên Ðịa tự hòa
Duyên lành đạt pháp trong ta có hoài
Chẳng còn động loạn bi ai
Duyên lành Ðạo Pháp dồi mài sửa tâm
Trở về Nguyên Cảnh siêu thâm
Qui Hồn qui Vía mới tầm đến nơi.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Dallas, 14-07-1981
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHAY-MẶN 23
(Linh Bão Kinh )
Chương 20: “Không được giết chóc - bất sát. Kẻ học đạo điều cần nhất là phải hết sức thận trọng,
không được nuôi ý tưởng chém giết trong đầu. Tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết. Mạng sống
của ta tức là mạng sống của người, không được coi thường mạng sống của muôn loài, để rồi sinh tâm
thèm khát, giết hại cùng ăn thịt chúng. Phải có lòng trắc ẩn, luôn luôn nghĩ tới sự sợ hãi của chúng
lúc bị cắt cổ, thọc tiết mà không nỡ ăn thịt chúng để chứng tỏ hạnh từ bi”.
Cho nên ông Trời đã sắp đặt tất cả các môi trường để gởi con Ngài xuống thế gian sớm thức tâm,
kể cả sự ăn uống, hành động hàng ngày, đã giáo dục chúng ta rất nhiều. Cho nên, hoàn cảnh là ân sư,
tôi đã nói với các bạn hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của bạn vô ngồi đó, chễm chệ, ăn trên, ngồi
trước, ăn nhậu, muốn giết con nào thì giết, hạ lệnh là giết. Nhưng mà các bạn biết giết mà không biết
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cứu, lúc đó các bạn sợ. Khi mà các bạn giết mà cứu , một lượt đó, là các bạn ở trong cái thức của
Thượng Đế, lúc đó không sao. Thượng Đế nói giết nó đi là Thượng Đế cứu . Thượng Đế cũng nói
hung hăng “Chặt đầu , thằng nào phản đạo ta chặt đầu hết”, nhưng mà Ngài cứu, thấy chưa? Cho nên
tại sao Ngài lập cái Địa Ngục để làm gì? Lập Địa Ngục để cứu. Địa Ngục là cái chỗ khắt khe nhất để
cho tội Hồn thức tâm và trở về với chính họ. Mà Ngài đặt ai ở đó? Chính là Thượng Đế! Ông Diêm
Vương là Thượng Đế ở Địa Ngục chứ ai nữa, Ngài ở đó, Ngài giữ luật. Luật Ngài là luật cứu độ.
Nhưng mà luật đạo, Ngài làm cái gì? Luân hồi Ngài làm cái gì? Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do ý
muốn của tội Hồn, xin cái gì Ngài cho nấy, y theo ý muốn mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu
ở đây là như ý. Chúng ta sửa lại, chúng ta hướng thiện thì một ngày nào đó chúng ta sẽ hưởng lạc,
không có bị đau khổ nữa, và không có phiền tới Thượng Đế xử tội chúng ta nữa. Chúng ta chỉ nhận sự
ban ơn của Bề Trên nếu chúng ta chịu tu.
“Trường trai, diệt dục mà đưa Hồn về quê”: Chúng ta trường trai, hưởng cái thanh nhẹ; các bạn đã và
đang thực hành cái Pháp Luân Thường Chuyển, đó là trường trai, các bạn đã hít cái thanh khí điển mà
hóa giải trược điển, diệt dục. Khi mà hướng thượng rồi, cái dục chúng ta đi lên trên, cái dục giới hạn
của chúng ta không cần thiết nữa, mà chúng ta tiến tới cái dục vô cùng.
“Đưa Hồn về quê”: chúng ta khai mở cái đường lối, khai mở vạn năng sẵn có của chúng ta, chúng ta
mới trở về cái chỗ thanh cao, sống động ở bên trên.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho chồng của đạo hữu Thường Thức MONLUC :
Ông Robert MONLUC từ trần ngày 16/07/2013 tại CRETEIL, Pháp Quốc, hưởng thọ 82 tuổi,
được siêu thăng tịnh độ.
Cảm ơn quí đạo hữu
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc
THƠ BẠN ÐẠO
HÀNH CHƠN PHÁP
Tu thiền điển giới thông khai phát
Điển giới phân minh hành định đạt
Thực hành chất phác tự tâm minh
Điển giới hòa thông minh cãm giác
Sáng suốt nhẹ thanh rỏ đạo đời
Tâm minh thực tánh tâm linh phát
Hướng tâm về điển cái tu hành
Tiến hóa luyện tu cơ hội phát
Ánh sáng tỏ rồi mở bộ đầu
Khai thông ngũ tạng hành chơn pháp
Dứt được tham sân hết lụy phiền
Tóm thâu nguyên ý hòa Trời Đất
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
26.06.13)

THÀNH THẬT
Hiểu sao nói vậy là thành thật
Không thêm không bớt tâm chơn chất
Người người quý mến trí tâm yên
Thức tâm khai triển tu hành đạt
Vun bồi đạo hạnh thiền thăng hoa
Hiểu thông nguyên lý của Trời Đất
Sanh trụ hoại diệt rất rỏ ràng
Thức giác hành tu thường niệm phật
Vía hồn giải thoát cỏi âm u
Thanh nhẹ điển thanh tu định giác
Hướng thượng hành thiền trí thức sáng
Quy hội tình Trời cơ giải thoát
Tâm thức quân bình tận độ sanh
Thành thật thể hiện tâm tánh phật
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
30.06.13)
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QUY TÂM
Chánh tà phản chiếu tại nơi tâm
Trời ban bài học tự truy tầm
Quy tâm minh cảm đường trung đạo
Thực hiện đường tu chỉ xét tâm
Xét xem thanh trược hằng ngày
Bình tâm nhận diện không Thầy vẫn tu
Tu cho thoát khỏi mây mù
Bao che bản tánh tạo ngu tạo khờ
Tuổi đời sống thác ai ngờ
Người đi kẻ đến hằng giờ chuyển luân
Học đi học lại cho nhuần
Anh em quy tựu hằng tuần đổi trao
Thật thà bỏ thói làm cao
Bỏ luôn tánh xấu giận nhau không còn
Tình thương chẳng có hao mòn
Có sao nói vậy vuông tròn cũng xong
Quay về giữ lấy tâm không
An vui thanh nhẹ gia công tu hành
Đường tu quyết chí mới thành
Công danh sự nghiệp giựt dành cho ai
Gia đình nghịch cảnh chông gai
Giải thông gia đạo mới tài bạn ơi
Đến đây vay mượn của Trời
Mượn thân mượn xác mượn lời thế gian
Hành trình học hỏi gian nan
Chịu đau chịu khổ lại càng thức tâm
Thực hành nguyên lý siêu âm
Điển thanh ban chiếu trung tâm đỉnh đầu
Nam mô lục tự bắc cầu
Dìu hồn tiến hóa giải sầu giải mê
Tình trường học hỏi chán chê
Đến khi đầu bạc tái tê tâm hồn
Tình thương Trời Phật trường tồn
Giữ tâm thanh sạch dập dồn tự phê
Thiên cơ chuyển biến cận kề
Lo tu chỉ giữ lời thề trong tâm
Ẩn tu chỉ sống âm thầm
Đường đời lẽ đạo không lầm không sai
Cuối đầu lạy tạ những ai
Dạy con đủ thứ đủ bài tiến thân
Thành tâm lạy tạ nghĩa ân
Giờ đây tạo dựng canh tân tâm hồn

----THANH NHẸ
Thanh điển Cha ban chẳng bán mua
Không còn lý luận, tranh hơn thua
Thực hành đạo pháp, tâm thanh nhẹ
Dẫu có tiền nhiều, không thể mua
Saigon 01.05.2013
Minh Vô Vi
---ĐỘ ĐỜI
Phật chiếu hào quang cứu độ người
Người tu tiếp điển, hồn xinh tươi
Siêng năng hành pháp, tâm linh sáng
Tiến hóa kịp thời đắc độ đời
Saigon 07.05.2013
Minh Vô Vi
--DŨNG TIẾN
Dũng tiến tu hành ở kiếp này
Công trình xây dựng do bàn tay
Từ bi, bác ái, đạo đời sáng
Tâm thức trời ban chiếu chỉ bày
Saigon 08.05.2013
Minh Vô Vi
---DU THIÊN
Nhập định hồn linh tỏa sáng ngời
Hào quang phản chiếu được lên trời
Hồn linh tự tại nơi thiên giới
Đảnh lễ Tổ Thầy, lạy Phật Trời
Saigon 08.05.2013
Minh Vô Vi
---NGỘ PHÁP
Lảnh hội ý Thầy Tổ pháp truyền
Thực hành tự cứu dầy công siêng
Duyên lành khó gặp ân Cha độ
Giải thoát tiểu hồn trở cỏi Thiền
Củ Chi 03.05.2013
Minh Vô Vi

San Jose, ngày 7/6/1990
Kính bái
Lý Vĩnh
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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 cho việc sửa chữa Deck sàn gỗ xung quanh
Thiền Viện Vĩ Kiên” mà chúng tôi đã nhận được đến ngày hôm nay 17-7-2013
No.
Tên Bạn Đạo Phát Tâm
1 Ẩn Danh
2 Dichson Nguyen
3 Nguyễn Chung
4 Nguyễn Mỹ Liên
5 Vương Bảy
6 Huỳnh Trần Hữu Nhân (CA)
7 Bùi Thị Hằng (TX)
8 Bành Chi (CA)
9 Nguyễn Văn Minh (CA)
11 Ẩn Danh (CA)
12 Bạn Đạo GA
13 Đặng Cao Hiển (PA)
14 Huỳnh Văn Khánh (TX)
15 Le Minh Thanh (MS)
16 Lê Thị Kim Phụng (Bỉ Quốc)
17 Oceanlily Inc. (Canada)
18 Tô Thanh Tâm (CA)
19 Amy Nguyen (MI)
20 Bạn Đạo Geogia
21 Ẩn Danh (CA)
22 Nguyễn Thị Hoa (VA)
24
Total

Số tiền
40,510.00
40.00
40.00
100.00
100.00
30.00
50.00
100.00
200.00
500.00
800.00
1,000.00
100.00
5,000.00
493.61
500.00
2,000.00
1,000.00
200.00
500.00
300.00
53,563.61

Theo như ký hợp đồng lúc đầu chỉ cho cái Deck sàn gỗ xung quanh Thiền Viện và cầu thang là $40,509.
Nhưng khi thi công gỡ sàn gỗ ra thì các vách xung quanh Thiền Viện cũng bị hư mục, cho nên chúng ta phải
thay vách những phần nào bị hư mục trước, rồi mới gắn lang cang sàn gỗ sau.
Sự phát sinh này chưa có con số chính xác, tuy nhiên nhà thầu cho biết là họ sẽ tính tổng cộng số vật liệu
phát sinh cộng thêm 20% tiền thuế và tiền công nữa cho Hội, và cho Hội biết sau khi có được con số chính
xác. Nhà thầu có cho con số ước đoán khoảng $25000. Như vậy chúng tôi xin kêu gọi quý bạn đạo đóng
góp thêm khoảng $12000 nữa để cho công việc sửa chữa Thiền Viện được tốt đẹp hơn. Dự tính sẽ hoàn
thành vào cuối tháng 8 năm 2013, để chúng ta kịp tổ chức ngày lễ Tưởng Niệm Đức Thầy vào ngày 21
tháng 9 năm 2013.
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Mọi sự đóng góp hay có câu hỏi gì về sự sửa chữa Thiền Viện Vĩ Kiên xin gởi thơ về địa chỉ của Hội:
VoVi Friendship Association
P.O. Box 2045
Westminster CA 92684
Hay gọi:
Trần Thị Lệ Quyên: 714-414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
Võ Thanh Chí (Tươi) 951-310-5603, Email: tonycali951@yahoo.com
Kim Anh: 714-580-5388, Email:anguyen30003@yahoo.com
Bạch Liên: 714-210-6901, Email: lienle008@yahoo.com
Minh Đoàn: 714-272-0374, Email: mkdoan@hotmail.com
Hoặc Bác Phạm Văn Được: 714-636-9360
Thành thật cảm ơn sự tiếp tay của quý bạn đạo trong công việc bảo trì Thiền Viện VĨ KIÊN và kính chúc
quý bạn đạo tu thiền thanh nhẹ.
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình
Hội AHVV Hoa Kỳ - Nam California
Dưới đây một số hình ảnh đang thi công sửa chữa Deck xung quanh Thiền Viện, Bạn đạo sẽ thấy phải làm
lại một số vách xung quanh Thiền Viện.

Chổ vách màu trắng đã được thay mới. Hình bên hông phải Thiền Viện Phòng Nam

Hình bên hông trái Thiền Viện phòng nữ, vách bị hư mục
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Đây là vách phía sau phòng nhà bếp đi ra, sẽ cắt một đoạn bị hư mục.

Dưới đây là mặt trước, những vách màu còn trắng là đã được thay gỗ mới, và những cây đà
mới của sàn gỗ
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Mặt trước bên trái của Thiền Viện

Mặt trước bên phải của Thiền Viện, Cây cầu thang mới thay xong.
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