Số: 942 Ngày: 28 tháng 7 năm 2013

Quí Tưởng
Quí tưởng Trời cao tự bước vào
Càn khôn vũ trụ hiểu thấp cao
Thành tâm tu luyện rõ đường nào
Duyên lành tự đạt chẳng ước ao
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 9/10/2003 đến 15/10/2003
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) Töï thöùc baèng caùch naøo?
2) Qui nguyeân baèng caùch naøo?
3) Thaønh taâm tieán hoùa coù höõu ích gì khoâng?
4) Döùt khoaùt tu tieán coù höõu ích gì khoâng?
5) Trình ñoâï naøo môùi quaùn thoâng ñöôïc moïi vieäc?
6) Theá naøo laø dung hoøa?
7) Kích ñoäng vaø phaœn ñoïâng laø sao?
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1) Atlantic City 09-10-03 2:45AM
Hoœi: Töï thöùc baèng caùch naøo?

2) Atlantic City 10-10-03 11:30AM
Hoœi: Qui nguyeân baèng caùch naøo?

Ñaùp: Thöa töï thöùc baèng caùch vöôït xuyeân moïi vieäc
Keä:
Thanh tònh vöôït xuyeân ñöôøng tieán giaùc
Giaœi meâ phaù chaáp töï phaân hai
Ñöôøng tu khai trieån tieán thaân hoaøi
Yùù chí khoâng sôøn taâm ñaït ñaïo

Ñaùp: Thöa qui nguyeân baèng caùch trôœ veà vôùi caên
baœn
Keä:
Qui nguyeân nguoàn goác töï thoâng haønh
Giaœi quyeát sai laàm töï höôùng thanh
Hoïc hoœi khoâng ngöøng töï giaùc nhanh
Qui nguyeân goâùc gaùc minh ñieàu laønh

3) Atlantic City 11-10-03 6:30AM
Hoœi: Thaønh taâm tieán hoùa coù höõu ích gì khoâng?

4) Atlantic City 12-10-03 5:50AM
Hoœi: Döùt khoaùt tu tieán coù höõu ích gì khoâng?

Ñaùp: Thöa thaønh taâm tieán hoùa raâùt coù höõu ích cho
taâm laãn thaân
Keä:
Tieán hoùa qui nguyeân töï môœ ñöôøng
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo töï yeâu thöông
Thöïc haønh chaùnh phaùp roõ thoâng ñöôøng
Tieán hoùa khoâng ngöøng phaùt trieån göông

Ñaùp: Thöa döùt khoaùt tu tieán raát höõïu ích cho taâm laãn
thaân
Keä:
Döùt khoaùt tu tieán giaœi taâm phieàn
Thöïc haønh chôn phaùp töï thaân yeân
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo moïât loøng tieán
Giaœi toœa qui nguyeân thöùc chuyeån lieàn

5) Atlantic City 13-10-03 2:45AM
Hoœi: Trình ñoâï naøo môùi quaùn thoâng ñöôïc moïi vieäc?

6) Atlantic City 14-10-03 9:55AM
Hoœi: Theá naøo laø dung hoøa?

Ñaùp: Thöa trình ñâoä thanh nheï thì môùi quaùn thoâng
ñöôïc moïi vieäc
Keä:
Trình ñoïâ thanh nheï vaø saùng suoát
Thöïc haønh chaùnh phaùp töï taâm minh
Thöùc giaùc minh taâm roõ tieán trình
Chôn phaùp chôn haønh töï giaùc minh

Ñaùp: Thöa dung hoøa laø nhòn nhuïc toâùi ña
Keä:
Nhòn nhuïc toâùi ña töï caœm hoøa
Bình taâm thanh tònh töï phaân qua
Dung hoøa caœm ñoäng tình thöông ñoä
Tieán hoùa khoâng ngöøng töï caœm hoøa

7) Atlantic City 15-10-03 9:15AM
Hoœi: Kích ñoäng vaø phaœn ñoïâng laø sao?
Ñaùp: Thöa kích ñoäng vaø phaœn ñoäng laø töï maâùt söï quaân bình
Keä:
Maát quaân bình taïo khoâng yeân
Tieán hoùa thaâm saâu uyeån chuyeån lieàn
Thöùc giaùc chính mình töï giaœi phieàn
Qui y ñaàu Phaâït giaœi thoâng ñieàu
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Tạ Từ
Kết thúc vui say với đạo mầu
Tình thâm huynh đệ rất cao sâu
Nhơn duyên thường độ qui tâm thức
Học hết kỳ ni rõ nhiệm mầu.
Nhiệm mầu thay đổi thâm sâu
Tình thương huynh đệ kết tàu tiến thân
Mỗi người đóng góp một phần
Điển quang cho đến giới tầng trợ duyên
Tự minh tự giải tâm phiền
Ăn năn hối cải nối liền đạo tâm
Cha lành cũng đã mừng thầm
Độ cho con trẻ tránh lầm tránh sai
Cảnh đời là cảnh bi ai
Trầm ngâm học hỏi học hoài không ngưng
Thức tâm tự cảm vui mừng
Đệ huynh tương hội từ từng phút giây
Đồng hành tương ngộ cùng Thầy
Giải mê phân trược vui vầy cảm giao
Thương yêu thâm thúy cao sâu
Đường đi vạch sẵn mau mau trở về
Nguyên căn nguồn cội hương quê
Hồn mau thức giác hướng về Hư Không
Cảm thông thiên địa một vòng
Dựng xây tình đạo quán thông đất trời
Làm lành lánh dữ ai ơi
Tâm ta như họ sáng ngời tự tu./.
Kính bái,
Lương-Sĩ-Hằng.
Montreal, 03-07-1983
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHAY-MẶN 24
Vấn Đáp (tiếp theo)
Bạn đạo: Dạ thưa, vì không có ai có câu hỏi gì nữa, thành ra con xin... với quý bạn và xin lời minh
giải của Đức Thầy. Thưa Thầy, trước đây thì con, thí dụ mỗi một lần mà được họ mời đi qua Nhật
họp, tới... (nghe không rõ) là họ kéo cờ rồi họ lên họ làm trang trọng lắm, mà bên phía Nhật họ đãi
khách rồi họ làm công phu lắm, thành ra khi mà tới nơi là bên đó họ đã báo trước là mình ăn chay
rồi, thành ra bên họ làm lung tung rồi mất công của họ quá, thành ra con, sau một lần đi về, lần sau
con nói là cho cái gì con cũng ăn được chứ không cần phải là ăn chay, như vậy để đỡ mất công của
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họ mà phiền tới họ nhiều quá, tại vì có người họ nói rằng là “... tôi lo thức ăn cho ông còn mệt hơn là
soạn các chương trình các buổi họp.
Đức Thầy: Đồ Nhật nó cũng có nhiều đồ cũng như chay có gì đâu. Nó ăn đại đa số là cá. Thượng
khách ăn là đồ cá thôi.
Bạn đạo: Thành ra để trở lại cái câu hỏi của em Minh về cái chú Bát Nhã đó, thành ra khi, về sau này
mà qua mình ăn mặn như thường, như người ta đó...
Đức Thầy: Mình niệm chú Bát Nhã.
Bạn đạo: Dạ, ăn xong, khi mình trì chú đó, nó ra mồ hôi ướt tay hết, mà có khi mình ăn tôm rồi thấy
nó chạy rần rần rồi nó lên nóng hết cả cái đầu mình, đó là cái hiệu quả của cái chú Bát Nhã, xin chia
sẻ với các anh em.
Đức Thầy: Ăn chay mà không giải được thì cũng là bệnh, cứ để trong đó nó không có lối thoát.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nhưng mà cái này , tu cố gắng tu thì tự nhiên nó phải chuyển qua ăn chay à, vì nó thấy đối
với cơ thể không có ích, vì càng ngày nó càng thanh tịnh, nó thấy con thú ăn bậy quá nó ăn con thú nó
bị bệnh thêm. Cho nên nó vô nhà thương nó thấy toàn người ăn thịt không à. Cái hồi bằng đầu tôi tu,
tôi ăn trái cà với chén cơm thôi, đó, thì lúc sau này tôi mới thanh tịnh và tôi thấy rõ tôi phải cứu tôi
mới ăn chút mặn, trong lúc dọn ra là tôi dòm là tôi cứu cái nào là tôi cứu cái đó luôn, kêu bằng độ chứ
không có ăn. Cho nên bây giờ cụ cứ trì Nam Mô A Di Đà Phật thét rồi cụ ăn rồi thét cụ cũng chê , cụ
không có muốn ăn mặn nữa. Cho nên cái kỳ này là cái kỳ gấp rút cho nên mọi người phải ăn chay để
thanh nhẹ và để giải quyết những cái chuyện nó sẽ sắp xảy tới, khổ lắm, chứ không phải mình thấy
mình sung sướng đâu.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Dạ, không thích nữa, thích ăn chay. Ăn chay nó đối với cơ thể tốt, bởi vì mấy chục năm
rồi, không có ai trị bệnh, mình là y sĩ chánh, phải tự trị bệnh. Khi cụ đổi cái thức ăn rồi, con người cụ
nó lại khỏe nhiều. Ăn chay nó không có hại bởi vì mình mấy chục năm ăn mặn rồi, ăn thịt nhiều quá
rồi, rồi bây giờ mình ăn qua chay con người nó khỏe ghê lắm
Bạn đạo: Ăn chay ăn món gì tốt hả Thầy?
Đức Thầy: Thiếu gì, ở đây là phong phú quá, đầy đủ protein, đậu hũ nè, bơ nè, pho mai nè, đủ thứ, ở
đây đâu có thiếu gì. Ăn chay mà mập, ăn chay mà mập. Ở đây chắc quý vị cũng biết cụ Nguyễn Thành
Nhiệm ở Việt Nam, biết không? Ổng ăn chay trường, mập, và bệnh ổng hết. Mà giờ rủ ăn mặn, không
ăn, ăn chay trường (Thầy cười) mập như Mỹ (Thầy cười), ăn đủ thứ!
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THƠ BẠN ÐẠO
THỰC HÀNH DỨT KHOÁT
Kiên nhẫn hành tu tâm thức tiến
Phát triển trí tâm nhờ tọa thiền
Thực hành dứt khoát giải mê chấp
Sáng kiến kết thành hổ trợ duyên
Giải tỏa hòa thông minh đạo pháp
Dứt bỏ tánh hư tâm hóa hiền
Không còn mê chấp hòa đồng thức
Niệm phật pháp luân thường chuyển xuyên
Khai thông cởi mở thông nguyên lý
Nhịn nhục tối đa triển pháp thiền
Vui hòa thanh tịnh tự tâm yên
Nguyên lý cãm thông qui bổn nguyên
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
07.07.13)
----MÌNH THÂU
Đất trời ban chiếu toàn cầu
Đạo pháp Phật khai điển nhiệm mầu
Khám phá huyền vi hành giải thoát
Công phu thâu điển đạt cơ mầu
Minh tâm kiến tánh tự khai mở
Đường đạo trung tâm nơi đỉnh đầu
Sáng suốt hành thông đạt tiến hóa
Ông Trời ban chiếu tự mình thâu
Saigon 28.04.2013
Minh Vô Vi

ẢO TƯỞNG
Khai minh đường đạo điển thanh thâu
Minh bạch quán thông giải hết sầu
Sáng suốt nhận ra toàn ảo tưởng
Đắm chìm không biết mãi mong cầu
Saigon 09.05.2013
Minh Vô Vi
ĐỜI ĐẠO SONG TU
ĐỜI đọa tử sanh bởi lỗi lầm
ĐẠO tâm khai mở hòa dương âm
SONG thân hồn vía luyện siêu xuất
TU sửa kịp thời nhờ thức tâm
Saigon 09.05.2013
Minh Vô Vi

NỖI BUỒN LY XỨ
Nỗi nhớ bao đời xa cố hương
Buồn đi lạc lối bao năm trường
Ly khai bản thể lúc thiền định
Xứ Phật quê nhà dạ vấn vương
Saigon 09.05.2013
Minh Vô Vi
KIẾN NHƯ LAI
Không tham si giận đáng anh tài !
Trần thế đạt thành có mấy ai ?
Tự độ chính mình thanh tịnh tánh
Trở về Phật quốc kiến Như Lai
Củ Chi 27.06.2013
Bá Tùng
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) "Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn Thị Nho sinh năm 1935 mất ngày 26 tháng 7
năm 2013 hưởng thọ 78 tuổi là má của bạn đạo Hùng Lê và Hồng Lê được siêu thăng tịnh độ. Thành thật
cảm ơn quý bạn đạo."
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California.
2) Xin quí bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho bố bạn đạo Lê Thanh Phương: ông Lê Kim Tiến, từ trần lúc
5h25 ngày 24/07/2013 ( dương lịch) tại số 1A, ngõ Lệnh Cư, phố Khâm Thiên, Hà Nội, hưởng dương 58
tuổi được siêu thăng tịnh độ.
Cảm ơn quí bạn Đạo
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Phiếu Ghi Danh
LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY VĨ KIÊN, KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI,
& KHÓA SUM HỌP CHUNG THIỀN TƯỞNG NHỚ ĐỨC THẦY 2013
Tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi - Nam California

09/21/2013 – 09/24/2013
Họ / Tên:
Địa chỉ :
Email:

Nam : [ ]

Nữ : [ ]

Telephone:

MỜI BẠN ĐẠO GHI DANH :
1. Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên
2. Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
3. Khóa Sum Hợp Chung Thiền Tưởng Nhớ Đức Thầy tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
Xin đánh dấu “X” vào ô trống dưới đây để chọn ngày tham dự
Thứ bảy
(Ngày 21 tháng 9)
Lễ Tưởng Niệm Đức
Thầy Vĩ Kiên

Chủ Nhật
(Ngày 22 tháng 9)
Khánh Thành Trụ Sở
Xây Dựng Vô Vi

Thứ Hai
(Ngày 23 tháng 9)
Khóa Sum Họp

Thứ Ba
(Ngày 24 tháng 9)
Khóa Sum Họp

GHI DANH KHÁCH SẠN:
Loại Phòng

Sep 20

Sep 21 Sep 22

Sep 23

Sep 24

Sep
25

Giá
Phòng/Người/Ngày
$75
$38
$27
$22

Phòng 1 người
Phòng 2 người
Phòng 3 người
Phòng 4 người

Total

Khác
h sạn chỉ có loại phòng Full Size Bed. Lệ phí khách sạn đã bao gồm thuế.
Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí khách sạn
: 15 tháng 8 năm 2013
Hiện nay Hội chỉ còn lại 08 phòng với giá đã đăng trong bảng ghi danh.
Nếu Quý Bạn Đạo ghi danh sau thời hạn này thì phòng sẽ không được giá như trên.
GHI DANH VẬN CHUYỂN:
Ngày
Giờ
Hãng Hàng Không

Số
Chuyến Bay

Terminal/Phi
trường

Khởi Hành
Từ Thành Phố

Đến
Đi
Mời bạn đạo ghi danh bằng điện thoại hoặc điền đơn này và gởi về:
VoVi Friendship Association
P.O. BOX 2045
Westminster, CA 92684-2045
Người liên lạc:

Trần Lệ Quyên – Tel: (714) 414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
Lê Nguyễn Bạch Liên – Tel: (714) 210-9601, Email: lienle008@gmail.com
Ghi danh vận chuyển: Minh Đoàn – Tel: (714) 272-0374, E-mail: mkdoan@hotmail.com
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California
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Kính Mời
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