Số: 948 Ngày: 8 tháng 9 năm 2013

Thực Hành
Thực hành chánh pháp tự cứu mình
Khai triển trí tuệ tâm ổn định
Trì tâm học hỏi tự cảm minh
Duyên lành Trời độ tiến hành trình
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 20/11/2003 đến 26/10/2003
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) Söï thaät cuœa chính mình laø gì?
2) Bieát ai laø söï thaâït?
3) Giaùc taâm laø sao?
4) Hieåu nhöõng gì caàn thieát nhöùt?
5) Giaœi giôùi phaân minh laø sao?
6) Thöïc haønh nhöõng gì?
7) Muoán thöïc taâm tu thì phaœi laøm sao?
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1) Atlantic City 20-11-03 9:00AM
Hoœi: Söï thaät cuœa chính mình laø gì?

2) Atlantic City 21-11-03 9:10AM
Hoœi: Bieát ai laø söï thaâït?

Ñaùp: Thöa söï thaät cuœa chính mình laø söï soáng töï
nhieân vaø hoàn nhieân.
Keä:
Töï nhieân vaø hoàn nhieân tieán thaân hoøa
Daãn tieán chôn taâm töï hieåu xa
Giaùc thöùc chính mình khoâng ñoäng loaïn
Qui nguyeân gieàng moái töï taâm an

Ñaùp: Thöa giaùc taâm laø söï thaät.
Keä:
Chôn lyù khoâng bao giôø chuyeån ñoåi
Quiù thöông soáng ñoäng chaúng giam nhoài
Thaønh taâm hoïc hoœi töï taâm hoài
Phaùt trieån chính mình chaúng bò nhoài.

3) Atlantic City 22-11-03 3:05AM
Hoœi: Giaùc taâm laø sao?

4) Atlantic City 23-11-03 8:47AM
Hoœi: Hieåu nhöõng gì caàn thieát nhöùt?

Ñaùp: Thöa giaùc taâm laø töï hieåu chieàu saâu cuœa söï
vieäc
Keä:
Nguyeân lyù thaâm saâu ñaõ chöùng minh
Bình taâm hoïc hoœi chuyeån taâm tình
Nguyeân aân xaây döïng caœm thoâng trình
Giaœi quyeát chính mình töï giaùc minh

Ñaùp: Thöa hieåu söï tieán hoùa cuœa taâm linh laø caàn
thieát nhöùt.
Keä:
Tieán hoùa taâm linh raát quí caàn
Töï thaàm tieán hoùa töï phaân laàn
Höôùng Trôøi thanh tònh duyeân Trôøi ñoä
Töï thöùc taâm tu giaœi traän ñoà

5) Atlantic City 24-11-03 4:10AM
Hoœi: Giaœi giôùi phaân minh laø sao?

6) Atlantic City 25-11-03 9:30AM
Hoœi: Thöïc haønh nhöõng gì?

Ñaùp: Thöa giaœi giôùùi phaân minh laø phaœi thöïc taâm
daán thaân thöïc haønh
Keä:
Qui nguyeân gieàng moái töï phaân haønh
Chaúng coù giao tranh töï chuyeån thanh
Thaønh töïu do mình qui moät moái
Giaœi meâ phaù chaáp tieán töø hoài

Ñaùp: Thöa thöïc haønh khai trieån noäi taâm baèng Pháp
Lý Vô Vi KHoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Keä:
Thöïc haønh nguyeân lyù thöïc taâm tu
Giaœi quyeát khai thoâng giaœi trí ngu
Thöïc hieän giuùp ñôøi qui moät moái
Trí taâm khai saùng traùnh thaân nhoài

7) Atlantic City 26-11-03 2:25AM
Hoœi: Muoán thöïc taâm tu thì phaœi laøm sao?
Ñaùp: Thöa muoán thöïc taâm tu thì phaœi höôùng taâm veà Trôøi Phaät
Keä:
Thöïc taâm tu thì phaœi höôùng taâm
Tieán hoùa voâ cuøng lyù dieâïu thaâm
Dieâïu phaùp khai minh trí trieån thaàm
Cuøng chung xaây döïng giaœi phaàn aâm
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Ánh sáng Vô Vi
Ánh sáng Vô Vi tỏa khắp trần,
Soi đường sĩ tử đến thiên chơn,
Ai người đạo hạnh mau hành bước,
Dũng tiến thường bi đạt quả chơn.
Ánh sáng Vô Vi chiếu hợp thì,
Tùy nghi xử dụng luận đường thi,
Thâm tâm bát ngát tình thương nhớ,
Xoay chuyển đêm ngày tự thực thi./.
Kính bái
Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHAY-MẶN 29
( Thuyết Pháp Nanterre - 11-11-80)
Bạn đạo: Thưa thầy chỉ giáo cho chúng con về cái việc ăn chay. Vì cũng có đôi khi cũng có người nhỏ
tuổi ăn chay nhiều khi thấy không đủ sức khỏe, một là đi học, hai là có khi phải đi làm. Thì xin Thầy chỉ
giáo cho chúng con.
Thầy: Cái ăn chay là nó đầy đủ đồ bổ tại những người đó ăn chay trong cái bi quan nói chừng luộc chút
rau, chấm chút muối là đủ rồi. Cái đó nó thiếu chất bổ trong cơ thể đi tới hại mình. Còn ăn chay cho đúng
đắn thì con người nó mạnh khỏe, nó đủ các chất bổ dưỡng trong cơ thể và chính các lực sĩ hiện tại người ta
cũng đổi cái thịt người ta ăn chay nhưng mà sức khỏe cũng đầy đủ. Cho nên, sự văn minh nó đã về với
chúng ta và tuổi trẻ cũng đã hiểu được cái món nào là có độc tố, món nào kêu là có đạm chất bổ dưỡng cơ
thể mình có thể tìm những loại rau cỏ mình ăn. Nếu mình muốn ăn chay để cho cơ thể nó nhẹ và nó mạnh
và nó bớt bịnh hoạn hơn.
Cho nên các bạn vô nhà thương thấy tất cả những người nằm nhà thương đều ăn thịt không, thấy không?
Mà những nhiều người đã ăn thịt trước kia bây giờ ăn chay nói rằng từ ngày ăn chay, tôi đỡ bịnh nhiều
quá, thật sự có như vậy. Nhưng mà ăn chay phải ăn đúng cách, ăn chay mà ăn một cách bi quan thì đi tới
chỗ tự sát. Cho nên, tôi thấy cái tuổi trẻ bây giờ mà ăn chay nó đâu có hại, sữa đồ ăn được, cái gì cũng ăn
được, đâu có cái gì đâu, không có sát sanh thôi.
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DANH SÁCH BẠN ĐẠO PHÁT TÂM CHO XÂY CẤT TRỤ SỞ VÀ SỬA CHỮA SÀN GỖ THIỀN
VIỆN VĨ KIÊN
Kính chào quý bạn đạo,
Kèm đây là danh sách quý bạn đạo phát tâm đóng góp cho việc xây cất Trụ Sở và tu bổ sửa chữa sàn gỗ
Thiền Viện Vĩ Kiên bổ túc và đính chính cho thông báo tuần trước thiếu sót.
Bạn đạo phát tâm cho xây cất Trụ Sở
Tên BĐ Phát Tâm
Tiền Ăn Trưa TS
Hoa V Hoang (CA)
Nguyễn Văn Cư - Hà T Quý
(CA)
Cao Linh (TN)

Số viên Gạch
1
4

Số Tiền
113
350

2
10

200
1,000

Bạn đạo phát tâm cho việc sửa chữa sàn gỗ Thiền Viện Vĩ Kiên
Tên BĐ Phát Tâm
Võ Quang (MD)
Dương Thị Huỳnh (MD)
Trần Thị Đào Hoa (MD
Cao Linh (TN)

Số Tiền
100
500
50
500

Thành thật cảm ơn sự phát tâm đóng góp của quý bạn đạo, nếu có câu hỏi gì hoặc thiết sót nào, kính xin
quý bạn đạo biên thư gởi về
VoVi Friendship Association
P.O. Box 2045
Westminster CA 92684
Hoặc email về Bạch Liên: lienle008@gmail.com, Tel: 714-210-9601
Kính chúc quý bạn đạo tu hành tinh tấn, thân tâm an lạc.
Hội Aí Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bđ VÕ THỊ MINH.
Sinh năm 1943. Mất 02.09.2013 tại Phường Tân Khánh TP. Tân An
Tỉnh Long An. Thọ 71 tuổi được siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quý đạo
Phan Thị Ngọc Hương Q.11 kính báo
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THƠ BẠN ÐẠO
THẾ - SỰ
Thế sự nhân gian lắm não phiền
Sự đời thành bại tâm khó yên
Nhờ tu thanh tịnh tâm bừng sáng
Ý thức Trời ban sống an nhiên
An nhiên học hỏi luận bàn
Tìm đàng tự giải chẳng màng lợi danh
Duyên tình học trược học thanh
Phân minh mọi việc thực hành cảm thông
Dựng xây tình đạo góp công
Cùng chung tu học trong vòng thế sanh
Thức tâm dẹp bỏ gian manh
Quy về tự kiểm thực hành chánh tâm
Hồn xinh tươi sáng tự tầm
Công phu khai mở tránh lầm tránh sai
Vui buồn cũng chẳng tại ai
Tại mình ngu muội trách ai hơn mình
Thầy thương dạy dỗ tận tình
Dìu hồn tiến hóa tự mình gắng công
Ngày đêm tháo gỡ cơ còng
Vui say mùi đạo quyết lòng tự đi
Ơn Thầy tạc dạ khắc ghi
Noi gương hạnh đức dự thi ngày ngày
Hôm nay hợp mặt vui vày
Ngày mai lại phải tiển Thầy ra đi
Lời vàng con nguyện khắc ghi
Chúng con tâm nguyện thực thi lời Thầy
Trước sau cũng phải đến ngày
Xa lìa trần thế là ngày về quê
Lấy không làm đích tiến về
Điển tâm thanh nhẹ cận kề Thầy yêu
San Jose, ngày 16/5/1993
Kính bái
Lý Vĩnh
----

NHỨT KHÔNG
Vạn sự khởi đầu bởi nhứt không
Hành trình tu tiến pháp khai thông
Hóa sanh quy luật của Trời Đất
Thực hành chánh pháp nhẹ thong dong
Không còn bị kẹt hành tu tiến
Thanh khí quy hồi thức giác thông
Tập trung hướng thượng hòa thanh giới
Lầm lạc giải khai tự thức tòng
Trần gian tạm cảnh cho là chính
Kết quả lầm sai mình tự còng
Thức tâm ngộ giác hòa thanh điển
Thanh điển đi lên mới tiến phòng
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
27.07.13)
---ĐẠO ĐỨC TÌNH THƯƠNG
Triền miên học hỏi đường tu tiến
Tâm hòa nhản tịnh nhẹ hồn nhiên
Tự tạo thành trì tâm thức giác
Tự sửa chính mình qui bổn nguyên
Thực sự yêu thương tâm định yên
Thanh tịnh quy hồi tu phát triển
Thuận thiên giả tồn hòa đồng thức
Hủy hoại giả vong do nghịch thiên
Thực hiện từ bi tha tự độ
Khó khổ vượt qua tự giải phiền
Đạo đức tình thương là khí giới
Thành tâm tu luyện ngộ duyên thiên
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
29.07.13)
----
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GIẤC MƠ SỐNG ĐỘNG
Một thoáng cho ta thế cảnh trần đời
Tạo hóa an bài tương tựa giấc mơ
Bài vở thường xuyên theo từng tiết mục
Ngẫm lại suy ra ta kết dòng thơ
Nhiên tình sống động ban từng hơi thở
Ẩn khúc sâu xa suy tư giải ngờ
Luân chuyển nghiệp duyên do đâu cấu tạo
Trò chơi ai tạo tâm tánh trần nhơ.
Lạc thư hà đồ cung hình bát quái
Biến hóa vô cùng cánh cửa nhân sinh
Trượt thanh luôn khởi món quà tu học
Định tình thông khiếu để tỏ phân minh
Chơn tình vi diệu như ai đã có?
Tự vấn chính mình nhớ nhé,thiền sinh!
Gương sáng lời khuyên nghe qua thấu đạt
Hành trình tươi đẹp tuệ ý thêm xinh.
Cà Mau 03/09/2013
Văn Phong
---HẠ MÌNH
Ganh tỵ, hơn thua tâm hẹp hòi
Từ bi, bác ái từ tâm tôi
Hạ mình phục vụ là cao cả
Tiến hóa linh hồn tự đắp bồi
Saigon 13.05.2013
Minh Vô Vi
----

TỰ CHUYỄN
Khai triển điển năng tự chuyễn tôi
Tu hành đạo pháp điển vun bồi
Khai thông kinh mạch vía hồn xuất
Saigon 18.05.2013
Minh Vô Vi
---XỨNG ĐÁNG
Pháp đạo Phật khai ráng luyện thi
Linh hồn tiến hóa đạt hồi qui
Thay Trời truyền đạo đúng chơn lý
Xứng đáng con Trời nhân đạo tri
Saigon 20.05.2013
Minh Vô Vi
---ÁNH SÁNG
Linh hồn kiến thức gọi là tâm
Phật bảo nơi thân luyện khí tầm
Ấn chứng huyền vi ngộ sáng suốt
Linh hồn siêu xuất nơi trung tâm
Saigon 21.05.2013
Minh Vô Vi
---LỖI DO MÌNH
Là lỗi do mình chẳng lỗi ai
Vì mình không đúng, sai phạm hoài
Chân thành kiểm điểm lo tu sửa
Mỗi cấp mỗi sai tự thức thay
Củ Chi 10.7.2013
Bá Tùng
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