Số: 1019 Ngày: 18 tháng 1 năm 2015
Hoäi Nhaäp
Hoäi nhaäp giôùi thanh minh ñaïo phaùp
Trì taâm tu luyeän duyeân Phaät tieán
Ñieån giôùi hoäi nhaäp qui moät moái
Hieåu mình hieåu hoï töï taâm yeân
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 12/4/2005 ñến 18/4/2005
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 ñường:
1) Thực hành cách nào mới ñứng ñắn?
2) Ðạt pháp là sao?
3) Khai triển bằng cách nào?
4) Ðiển là gì?
5) Chứng kiến Vô Vi có lợi ích gì không?
6) Sự thành tâm có hữu ích gì không?
7) Việc gì có ích?
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1) Atlantic city, 12-04-05 0: 52AM
Hỏi: Thực hành cách nào mới ñứng ñắn?

2) Atlantic city, 13-04-05 1: 01 AM
Hỏi: Ðạt pháp là sao?

Ðáp: Thưa thực hành chất phát mới ñúng
Kệ:
Giải tỏa phiền ưu khai trí triển
Hành thông tự giác tự tâm hiền
Thành tâm phục vụ tự an yên
Khai triển chính mình tu ñạt pháp

Ðáp : Thưa ñạt pháp là tu dứt khoát
Kệ :
Trí tâm khai triển tự cứu mình
Qui nguyên chơn lý trời ban phước
Học hỏi vô cùng tự bước vô
Quí yêu trời phật tâm an bình

3) Atlantic city, 14-04-05 1 : 09 AM
Hỏi : Khai triển bằng cách nào?

4) Atlantic city, 15-04-05 0: 53 AM
Hỏi: Ðiển là gì?

Ðáp: Thưa khai triển bằng cách thực hành pháp
môn
Kệ:
Khai triển bằng cách tự thực hành
Chuyển hóa thâm sâu vào ñiển giới
Khai triển vô cùng tự tiến tu
Thực hành chánh pháp là ñường tiến

Ðáp: Thưa ñiển là thừa tiếp với vũ trụ
Kệ:
Bộ ñầu hướng thượng tự phát quang
Chuyển hoá thâm sâu tự bạc bàn
Qui hội tình người chẳng ñổi thay
Thành tâm tu luyện mọi ñiều may

5) San Diego, 16-04-05 4: 46 AM
Hỏi: Chứng kiến Vô Vi có lợi ích gì không?

6) San Diego, 17-04-05 0: 48 AM
Hỏi: Sự thành tâm có hữu ích gì không?

Ðáp: Thưa chứng kiến Vô Vi xác nhận sự thành
tâm của gia chủ
Kệ:
Qui nguyên thiền giác thật tâm hành
Thành tâm cung thỉnh Ðấng Bề Trên
Tiến hóa thâm sâu ñạo với dời
Chứng giám tâm tu tự tiến hành

Ðáp: Thưa sự thành tâm rất hữu ích
Kệ:
Thành tâm tự tu tiến thâm sâu
Học hỏi vô cùng sự nhiệm mầu
Trí tuệ khai thông về sống ñộng
Duyên lành vẫn giữ hành thông suốt

7) San Diego, 18-04-05 5: 13AM
Hỏi: Việc gì có ích?
Ðáp: Thưa không có việc gì vô ích
Kệ:
Phân minh ñời ñạo chính mình sai
Giải tỏa phiền ưu cứu chính mình
Trí tuệ phơi bày người trí thức
Thành tâm tu luyện tự về ngôi
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Thăng Trầm Cõi Thế
Xác thân cặn bã thanh quang
Muôn chiều qui một tạo an tạo hòa
Trong ngoài hiểu ñược thấy ta
Khả năng sẵn có chan hòa quí thương
Bên trong ñủ lối ñủ ñường
Bên ngoài cũng vậy khai ñường tự ñi
Cơ hình tạng phủ ñã ghi
Nguyên năng thanh nhẹ tự truy tự hòa
Tình ñời tình ñạo phân qua
Càn khôn qui một chuyển ra thực hành
Cảnh ñời kích ñộng cạnh tranh
Chơn tâm không có lại sanh ñủ ñiều
Từ ñời loạn ñộng ñến siêu
ðều giam trong thức tạo nhiều loạn tâm
Lắm khi tự cảm thì thầm
Không bờ không bến không tầm ñược chi
Tự mình phải xét phải suy
Qui về nội thức tâm thì ñạt an
Bình tâm học hỏi bạc bàn
Do ñâu mà có ta ñang truy tầm
Cộng ñồng siêu lý diệu thâm
Tâm ta tâm họ tâm tầm nguyên lai
Do ñâu ñã khéo an bài
Người không muốn chết lại ñày tâm thân
Hướng ngoài lảo ñảo bần thần
Nghĩa ân tạm bợ khó phân xử hòa
Bên trong loạn ñộng thân ma
Không còn trật tự hát la om sòm
Quên ñi thể xác phần hồn
Bất cần trật tự ác ôn giết mình
Nói năng lý luận chơn tình
Miệng mang chất ñộc giết mình không hay
ðâu dè thiên hạ ñã bày
Ăn vô sanh bệnh ngày ngày nặng thêm
Nằm lòng tham thực ñêm ñêm
Tiết ra ñộc chất khó êm khó hòa
Xác thân khối óc ta bà
Bầy ra ñủ thứ khó hòa nội tâm
Vận hành luật ñã khai tâm
Lục phủ ngũ tạng âm dương ñiều hòa
Thực hành học hỏi gần xa
Ăn vô hít thở cho ra cõi trần
Xác hồn thanh lọc lần lần
Từ không ñến có ñi lần ñến không

Bên ngoài cảm thức bên trong
Xác thân bệnh hoạn mới tòng thiên cơ
Tử sanh sanh tử nhiều giờ
ðổi thay thay ñổi tùy cơ thực hành
Luật ñà ban bố ñành rành
Sanh trụ hoại diệt hồi sanh rõ ràng
Ăn vô nhai nhuyễn bạc bàn
Bốn mươi nhịp ñộ chuyển sang tạng tỳ
ðến ñây khai triển tùy nghi
Quên ñi thù hận sân si chẳng còn
Tiến theo nguyên lý ñường mòn
Non già ñường ruột sống còn hồi sinh
Thực hành khai triển hành trình
Kết thành máu sống khai minh ñạo ñời
ðến ñây cảm thấy tình Trời
Không bao giờ bỏ không rời các con
Khí thanh ban bố nỉ non
Trong ngoài ñồng nhịp vuông tròn dựng xây
Triển khai tâm thức hằng ngày
Cảm thông nội tạng ñang say tình ñời
Nhơn ông cũng ñã hết thời
Không sai giải tỏa ñược lời ñộ tha
Bắc cầu nhịn nhục thứ tha
Tìm ra lối thoát vượt qua non già
Toàn thân bộ ruột phân qua
Nhiệm vụ trọng trách cố mà thực thi
ðâu dè tích trữ nhiều kỳ
Ô trược bế tắc dự thi hoài hoài
Bất thông trở lại học bài
Xác thân bệnh hoạn ngày ngày lo âu
ðâu là bến giác bến tà
ðâu là cơ cấu Trời trao cho hồn
Xác thân tăm tối ác ôn
Dời theo ñường dục sanh tồn mất luôn
ðấu tranh chẳng bỏ chẳng buông
Chạy theo ñộng loạn cuống cuồng nội tâm
Sanh tồn nguyên lý diệu thâm
Nay ñà thức giác giữ tâm thanh hòa
Trước mắt sẵn có ly trà
Từ ñâu ñã ñến lập hòa với ta
Âm thầm tự nghiệm suy ra
Ngũ hành cấu trúc mặn mà hòa tan
Uống vô chẳng có bàng hoàng
Các nơi sống ñộng tình ban tràn ñầy
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Càn khôn vũ trụ xưa nay
Trà ngon một tách tỉnh say ñạo ñời
Thức tâm trực nhớ hợp thời
Vận hành trong luật do Trời ân ban
Lệ rơi cảm thức ñôi hàng
Mừng thầm mừng ñã sống an tình Trời
Chẳng còn méo mó chơn lời
Lui về thực chất nơi nơi cảm hòa
Càn khôn vũ trụ tình Cha
Qui về một mối chan hòa tình thương
Xem ñời thủy ñiển dựa nương
Thanh thanh trược trược gieo gương thế trần
Tạo ñường gia kế nghĩa ân
Mọi ñường vừa phải tiến gần với nhau
Cùng chung xây dựng trước sau
Kẻ mau người chậm vẫn trao ñổi tình
ði ñi lại lại một mình
Ly trà cũng vậy kết tinh ñộ ñời
Tiến thăng giải tỏa hợp thời
Lọc phần ô trược nơi nơi an toàn
Thực hành sáng suốt tâm an
Sửa mình là chánh mọi ñàng yên vui
Tự mình thức giác rèn trui
An vui thanh tịnh chung vui với trà
Tự mình thức giác xuất ra
Trà tiên sẵn có chan qua ñổ tình
Qui hồi nguyên lý tâm linh
Gieo duyên khắp xứ tỏ tình sáng ban
Càn khôn vũ trụ khai màn
Giúp hồn tiến hóa khai ñàng tự ñi
Thần kinh khối óc chuyển ghi
Thức hồn tự thức tự trong chơn hồn
Cảnh ñời ly tán dập dồn
Màu nào sắc nấy vẫn tôn luật Trời
Trong không mà có tạm thời
ðến ñây học hỏi tự rời ra ñi
Cảnh ñời là bãi trường thi
Học xong bài học tùy nghi tiến hành
Chẳng còn lý luận cạnh tranh
Trễ tàu phải thức sớm hành ñến nơi
Chung trà phảng phất nơi nơi
Thi thơ thánh thót dự nơi thanh bình
Tâm thân duyên nghiệp hành trình
Hướng về thanh nhẹ do mình dựng xây
Thanh quang vốn cảnh vui vầy
Trở về trật tự tâm nầy ñạt an
Chuyển khuynh ñạo pháp bạc bàn
Giải mê phá chấp tâm an ñời ñời

Tự mình thức giác xa rời
Chẳng còn loạn ñộng tạo nơi lu mờ
Bình tâm cảm thức thiên cơ
Nằm trong nguyên lý tóc tơ thực hành
ðiển quang ban chiếu hóa sanh
Tâm thành tự ñạt thực hành ñến nơi
Thương yêu chẳng muốn xa rời
Trời cao bể rộng tạo nơi dung hòa
Tình người sánh tợ tình ta
Chan hòa sống ñộng vượt qua ñạo ñời
Chơn tu cảm thức hợp thời
Dưỡng phần thanh nhẹ tự rời tham sân
Thực hành khai triển cao tầng
Ngồi ñây hiểu ñó lần lần ñạt thông
Bền lòng cảm thức lý công
Cùng chung khai triển mở vòng ñộ tha
Bắt tay làm việc chung nhà
Của Trời rõ rệt ta hòa sửa tâm
Thương yêu tha thứ mừng thầm
Chuyển về chơn trạng tự thầm sửa tu
Biết mình ñã bị mê mù
Tâm thân không biết khó tu khó hòa
Từ trong huyền bí diễn ra
Khoa học cởi mở thật thà thương yêu
Cảm minh nguyên lý hiểu nhiều
Tâm hồn thanh nhẹ ñạt siêu ñạt hòa
Tình Trời cấu trúc trong ta
Khai tâm mở trí vượt qua khổ nàn
Thương yêu vui ñẹp bạc bàn
Trong người ñầy ñủ tâm an vận hành
Ức niên cấu trúc ñạt thành
Tu tâm khám phá ngọn ngành sáng ban
Thế gian cho ñến Thiên ñàng
Trong ta có sẵn khai màn tự ñi
Chẳng còn loạn ñộng thị phi
Lui về thực chất tự ghi tiến lần
Nhơn sinh mỗi phước mỗi phần
Thực thi chơn pháp lần lần tiến lên
Trở về căn bản ñạo nền
Dâng Trời dâng Phật bỏ quên hận thù
Trở về lọc ruột giải mù
Ruột là nguồn rễ thân tu tại trần
Hút vào ñộc chất phát phân
Tim gan thận trược khó phân ñạo ñời
Vô Vi khai triển hợp thời
Huyền Bí thức giác lập ñời Tân Dân
Thực hành thanh lọc góp phần
Nói ra lợi hại tối cần sửa tu
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Tránh ñi bệnh hoạn mê mù
Thế giới lầm phải khó tu khó hòa
Giáng trần học luật tình Cha
Tinh vi sống ñộng chan hòa ân ban
Minh tâm kiến tánh bạc bàn
Ai ai cũng có ngàn vàng trong tâm
Nằm trong nguyên lý diệu thâm
Tầm ñường bổ khuyết dương âm ñiều hòa
Lý ñời chết bảy còn ba
Tâm ta thức giấc tự hòa giải mê

Chuyện ñời lắm chuyện ê chề
Vô Vi cũng vậy cũng pha lắm tuồng
Giải thông ñủ thứ về nguồn
Ly trà chung uống cuống cuồng sửa tâm
Hát ba lần:
Chung nhau tự thức siêu cường
Tâm thân sẵn có yêu thương muôn loài.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHÂN KINH 17
Còn mê vì bởi tâm chưa sạch
Mến tiếc tham lam tạo ñủ ñiều
Khó khổ không hay tâm tạo ñộng
Mê lầm loạn thuyết chẳng còn siêu
“Còn mê vì bởi tâm chưa sạch”:
Con người sống không dứt khoát thì cái tâm nó còn mê, tâm nó chưa sạch, yếu ớt và không tự chủ ñược.
”Mến tiếc tham lam tạo ñủ ñiều”:
Căn bản của con người: mến tiếc và tham lam bày ra ñủ chuyện.
“Khó khổ không hay tâm tạo ñộng”:
Cái chuyện khổ sẽ xảy ra nếu chúng ta còn mê tiền, mê tình, lường gạt lấy chính mình, tâm chưa sạch.
"Khó khổ không hay", chuyện khổ nó sẽ ñến với chính mình mà không biết. "Tâm tạo ñộng", tới tuổi già
rồi mới biết mình ñã hại mình, chẳng có ai hại mình.
”Mê lầm loạn thuyết chẳng còn siêu”:
“Mê lầm”, tưởng lầm ñường ñó là ñường phát triển kết quả tốt ñẹp cho chính mình và cho người khác, vì
mê lầm chớ không sáng suốt. “Loạn thuyết chẳngcòn siêu”, nói bậy nói bạ, không biết giá trị siêu nhiên
của chính mình là thanh tịnh cứu ñộ, mới là thật sự là cứu ñộ. Còn áp dụng lý thuyết này với lý thuyết kia,
ñường lối này ñường lối kia ñường lối nọ cũng là tự gạt trong cái mê lầm mà thôi!
Người ñời sống trong ảo ảnh mê lầm suốt kiếp, không biết chính mình là ai. Cho nên, tham sống sợ
chết. Sợ chết, nhưng mà phải chết. Lúc ñó không biết làm cách gì ñể cứu mình. Cho nên, ñịa ngục ñâu có
mở cửa, ñâm ñầu xuống ñịa ngục rồi ngồi ñó than khóc, ai giúp mình? Vì tội mình làm, thấy rõ ràng, phải
chịu trong cái hoàn cảnh khổ cực ñó. Lúc sanh tiền còn sống hại người này, hại người kia, mưu mô lường
gạt người này, mưu mô lường gạt người kia, rốt cuộc là chỉ gạt mình mà thôi. Tương lai chết rồi phần hồn
thiếu muôn bề không phát triển ñược. Cái gì cũng thiếu thốn, mất trật tự. Chính mình ñã làm cho mình mất
trật tự cho nên gây khổ suốt kiếp này tới kiếp kia, kiếp nọ.
Cho nên, thú vật: con trâu, bò này kia phải làm nhiều kiếp như vậy mới chuộc ñược tội của chính
mình. Xương da thịt ñều cống hiến hoàn lại. Cũng như ở thế gian mình gạt người ta một xu thì tương lai
phải trả ñầy ñủ. Cái luật nhân quả rất rõ rệt, không có thể che mắt người phàm ñược. Mánh lới ñủ chuyện
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mà rốt cuộc là mình khổ mà thôi. Cho nên người ñời hiểu ñược ñiều này nên thức tâm lo tu sửa lấy chính
mình. Bản thân bất ổn là tại mình hại mình, có một ñường lối không sáng suốt ñâm ñầu thực thi vào cõi âm
và không phát triển ñược. ðã tăm tối, lại càng tăm tối thêm. Hồn vía không phân minh ñược. Lục căn lục
trần không giải tỏa phát triển ñược thì phải chấp nhận cái cảnh luân hồi ở kỳ tới và sự ñau khổ ở kỳ này
phải có. ðau khổ nhất là nằm trên giường bệnh trong giờ phút lâm chung không biết giải quyết cách nào,
không biết ăn năn cách nào ñể xin lại những cái lỗi mà mình ñã phạm, làm không ñúng, hại người, hại
thân.
Tu là chiều hướng phát triển về tâm linh mới tiến tới vô cùng, mới ñem lại thanh nhẹ cho toàn thân và
ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Xe hơi ñang chạy ñó, nhờ cái gì? Nhờ ñiển, rồi phải nhờ nguyên khí
của Trời ðất không? Xăng dầu phải nguyên khí của Trời ðất không? Thúc ñẩy vật chất tiến tới mới kêu
bằng xe hơi chuyển chạy ñược. Cái ñó cũng là tạm ñộ tha tại trần trong giai ñoạn sống còn, khổ cực. Người
ta sản xuất ñược chiếc xe hơi, là biết bao nhiêu khối óc, không phải là một khối óc có thể hình thành ñược.
Và liên tục như vậy mới xây dựng ñược chiếc xe cho chúng ta ngự, chúng ta còn chê khen ñủ chuyện, xe
tốt xe xấu, nhưng mà trật tự của chiếc xe chúng ta không hiểu do ñâu mà hình thành? Do mọi người áp
dụng khối óc trật tự mà hình thành. Mà chính khối óc chúng ta không trật tự, thì sử dụng chiếc xe có trật tự
thì óc chúng ta sai, cho nên lái xe bị ñụng xe chết xuống ñịa ngục vẫn còn tội, không chạy tội ñược.
Mỗi mỗi tâm làm thân chịu, không ai giúp mình bằng mình tự giúp. Thậm chí tôi ñi tu cũng ước mong
ñược làm lệ thuộc, làm ñệ tử cho người khác sai khiến. Mà chính mình là chủ nhân ông không biết sai
khiến mình, làm vắng mất sự sáng suốt của chính mình, ñâm ra lệ thuộc, nhưng mà hoan hỉ chấp nhận.
Phải người ñời khờ khạo ngu si không? Tâm thân yếu ớt, thần kinh không phát triển, tưởng lầm là thật.
Chúng ta có một cơ cấu vi diệu nhất của Trời ðất ñã cho chúng ta, ñi ñứng ngồi nằm ñều là tự ñộng. Phải
có một phương pháp khai triển khứ trược lưu thanh thì mới thấy rõ chính mình lúc ñó mới dứt khoát bất cứ
trường hợp nào xảy ñến.
Không phải tiền là duy nhất có thể xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Chính sự quân bình là quan
trọng nhất trong tâm thức của mọi người. ðói mà thanh tịnh, ñói mà chấp nhận, ñói mà chịu nhịn nhục thì
người ñó sẽ không ñói. Ở ñời này có, nhiều người trước kia làm ăn khá, cống cao ngạo mạn, khi dễ người
ñời, nhưng mà rốt cuộc tới phiên mình làm ăn thất bại cũng ngồi trong một góc, một xó ăn năn sám hối.
Thậm chí, nhiều người phải bỏ nhà bỏ cửa ñi vô chùa tu, từ từ khôi phục lại sự tin yêu của Trời Phật mới
hiểu ñược chính mình, lúc ñó, phước dần dần mới tái hồi. Nếu cương quyết tiếp tục, thì sẽ ñạt kết quả tốt,
còn lợi dụng một thời gian ñó rồi tương lai cũng là ñìu hiu như xưa mà thôi, không tiến thân ñược!
Hồn vía bất minh làm sao làm việc ñược? Bậc lãnh ñạo ở một quốc gia mà không hiểu hạ tầng cơ sở!
Thượng trung hạ phải hiểu, phải thông suốt hết, mới kêu là một vị lãnh ñạo. Phần hồn phải hiểu thượng
trung hạ của cơ thể, Tiểu Thiên ðịa này cần sự thanh tịnh ñể xây dựng và tiến hóa cho kỳ tới. Mà nếu
không biết làm sao làm ñược? Phải thanh tịnh mới làm ñược. ðộng loạn, mê lầm, tham lam, lường gạt, là
những phần tử ñó là chết, lúc xác chết rồi tệ hơn trùng dế ở tương lai! Nó không có cảnh nào hơn là cảnh
gian lận và phá hoại. Nó sẽ hội nhập vô cảnh gian lận và phá hoại mà thôi. Không có tiến hóa nổi. Luật
nhân quả ñã quy ñịnh rõ ràng.
Cho nên người tu càng tu càng thấy mình sai, ăn năn sám hối tự sửa tự tiến mới là chánh giác. Bằng
không chỉ là mê muội, con ma của tình ñời mà thôi, không tiến ñược. Dù học cho bao nhiêu cũng vá víu
chuyện ngoại cảnh nhưng chuyện nội thức không khai triển càng tăm tối thêm, càng khổ thêm, không giải
quyết ñược chuyện của chính mình. Nhiều người gia ñình bị tan nát, vì không hiểu lấy chính mình thì gia
ñình ñương nhiên phải bị tan nát. Thanh tịnh mới hiểu ñược mình. Mà làm sao thanh tịnh ñược? Phải giải
nó mới thanh tịnh, mà giữ là không bao giờ thanh tịnh.
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Người ñời thấy tiền là quan trọng, giữ tiền, kiếm tiền, giành tiền, ăn cướp tiền của thiên hạ, người ñó
là ñộng nhất, không có giấc ngủ ngon, khổ suốt kiếp mà không phát triển về tâm linh ñược, rất rõ ràng.
Cho nên người tu Vô Vi, dứt khoát, không lâm vào trận tình tiền duyên nghiệp nữa. Thức tâm trở về với sự
thanh tịnh mới tiến tới chơn giác ñược. Rõ mình, rõ họ mới ảnh hưởng cho nhau trong chu trình tiến hóa,
mới ñem lại sự an lạc cho quần sanh ở tương lai. Sửa mình là mục ñích tốt nhất, vừa cứu mình và ảnh
hưởng thế gian. ðời ñạo song tu, cứ vậy mà hành, không có sai lầm thì không có bị nghiệp quả giày xéo
trong nội tâm trước giờ lâm chung.
Chịu tu sửa mới thật là tu, mà tu không sửa thì không có bao giờ tu ñược. Tu là phải sửa, sửa ñể chi?
Sửa ñể tiến, cũng như căn nhà chúng ta mà không có cửa sổ là căn nhà ñó bực bội lắm, phải nhờ thoáng
khí. Mà chúng ta không mở thì thoáng khí làm sao vô nhà? Mà chúng ta không tự tu, làm sao sửa chữa
luồng ñiển quân bình ñể nhận ñược thanh quang của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa?
Sự thật là sự thật. Không thể gian trá, không ñặt hình ảnh ñể che dấu sự thật ñược. Kiếp trước chúng
ta làm sai, kiếp này chúng ta phải chịu tội, chấp nhận học hỏi ñể tiến hóa thì nhiên hậu mới buông bỏ ñược
tình ñời ñen bạc và sống trong cái thanh cảnh bất diệt Thiên Giới rõ ràng. Tu là phải vui, tu mà buồn bực là
ñâu có tu ñược. Sửa mình mà còn buồn bực là không phải người tu. Tu chịu sửa mình là không ghét ai,
không giận ai, không hờn ai. Cái sân si là tai hại nhất. Biết bao nhiêu ñang ở ñịa ngục cũng vì bản chất sân
si.
Thông Báo của Hội ðồng Quản Trị của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ
Kính gởi quí bạn ñạo
Chúng tôi Hội ðồng Quản Trị của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California trân trọng thông báo
việc bầu cử Hội Trưởng vào mỗi 2 năm một lần, sẽ tiến hành vào chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2015.
Chúng tôi bắt ñầu nhận ñơn kể từ ngày 18 tháng 1 năm 2015 cho ñến ngày 1 tháng 3 năm 2015.
ðơn Ứng Cử và ðề Cử ñược ñể tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, các bạn có thể liên lạc về ñây với số ñiện
thoại TS (714) 891-0889 ñể biết thêm chi tiết.
Thành thật cảm ơn các bạn
Hội ðồng Quản Trị của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ
Nguyễn Hoàng Long

Thông Báo LỄ TƯỞNG NIỆM ðỨC THẦY TẠI THIỀN VIỆN VĨ KIÊN
Ngày 13 tháng 9, 2015
Kính chào quý bạn ñạo,
ðể tiện việc cho các bạn ñạo phương xa tham dự ðại Hội Vô Vi Quốc Tế tại Atlanta, GA 2015 có cơ hội
ghé California và thăm Thiền Viện, Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali sẽ tổ chức lễ tưởng niệm ðức Thầy tại
Thiền Viện Vĩ Kiên vào Chủ Nhật ngày 13 tháng 9 năm 2015, một tuần trước ngày ðại Hội.
Chúng tôi kính mời toàn thể quý bạn ñạo khắp nơi, trên ñường ñi dự ðại Hội, ghé về Thiền Viện Vĩ Kiên
ñể tham dự lễ tưởng niệm ðức Thầy kính yêu của chúng ta. Kính mong sự có mặt ñông ñủ của quý bạn
ñạo ñể chúng ta có ñược một ngày sum họp ñầy tình thân ái và ñể tưởng nhớ ñến ðức Thầy.
Bạn ñạo tham dự xin gọi hoặc email cho chúng tôi biết ñể tiện việc ñưa ñón và sắp xếp chu ñáo hơn.
Xin liên lạc Quyên Trần 714-414-2849, email: myquyen11@yahoo.com, hay
Minh ðoàn: 714-272-0374, email: mkdoan@hotmail.com
Thiền Viện Vĩ Kiên: 909-338-6691
Kính chúc quý bạn ñạo nhiều sức khoẻ và tu hành tinh tấn.
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California Kính Mời.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bñ LIEU SORY.Sinh năm 1952. Mất ngày 11.1.2015
(nhằm ngày 21.11 năm Giáp Ngọ). Thọ 63 tuổi tại Sóc Trăng. Hỏa táng ngày 14.1.2015 ñược siêu thăng
tịnh ñộ. Bạn ñạo Sóc Trăng xin chia buồn cùng gia ñình anh Sory và Chị Chi.
Chân thành cám ơn quý bạn ñạo.
Mã Thị Dung ( Sóc Trăng) kính báo
Xin bạn ñạo hướng tâm cho Bạn ðạo NGUYỄN NGỌC ÁNH sanh ngày OCT-13-1947 ,Mỗ bướu nảo
ñược mau bình phục .
Xin cám ơn quý BD nhiều
Hội Ái hữu Vô Vi Houston

2)

3) Xin quý ñạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho Mẹ của ñạo hữu Alain CANITROT :
Bà Marcelle CANITROT, từ trần ngày 14/01/2015 tại Porto Vecchio (Pháp Quốc) hưởng thọ 87 tuổi.
Cảm ơn quý ñạo hữu
Hội Ái Hữu Ái Vô Vi Pháp Quốc

Báo Cáo Sức Khỏe Bà Tám
15 tháng 1 2015
Hiện nay, hàng ngày trong tuần Bà Tám tiếp tục ñược cải thiện chức năng (Rehab) như sau:
-Tập lấy lại thăng bằng ñi ñứng cho vững vàng và sau nay tự túc ñược (Ergotherapy) khoảng nửa tiếng
mỗi lần
-Tập cho nói bình thường trở lại (Orthophony) khoảng 45 phút tới 1 tiếng
-Vật lý trị liệu, tập cử ñộng cơ thể cho bình thường trở lại (physiotherapy)
khoảng 45 phút tới 1 tiếng
Tuy nhiên vì tuổi Bà ñã cao, nên bác sỹ cho biết tiến bộ chậm thôi nhưng nơi ñây (Rehab hospital) vẫn cố
gắng tập từng chút một.
Ngoài bác sỹ chánh theo dõi, có y tá lo cho thuốc men, và patient attendant (préposés aux beneficiares) lo
vệ sinh cá nhân cho Bà,và giữ chỗ ngủ cho sạch sẽ v.v..
Bà có thể ăn thức ăn mềm,như trái chuối chín nên ăn uống tốt hơn.
Thành thật cảm ơn sự quan tâm của quý bạn ñạo ñang tiếp tục hướng tâm cho Bà và chúc cho Bà mau bình
phục.
Kính thư,
Phan Cao Thăng
.
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BẠN ðẠO VIẾT
Thủ ðô Washington – Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 01-2015

“ Bên tách Cà Phê nóng “
Ngày Giỗ
Giỗ là một buổi lễ kỷ niệm,nghi thức theo phong tục tập quán của người Việt, nhằm tưởng nhớ ñến
những người ñã qua ñời. Giỗ ñược tổ chức vào ñúng ngày mất theo Âm lịch. Ý nghĩa của Giỗ là ñể nhắc
nhở con cháu, gắn kết tình cảm của các thành viên trong cùng một gia ñình, giòng họ ,ñôi khi trong cùng
một nghề .
Giỗ là một sắc thái vô cùng quan trọng cuả Dân Tộc Việt Nam. ðã giúp cho dân Việt gần 5000 năm lập
quốc vẫn trường tồn.Không bị ñồng hóa,mất gốc, qua những thăng trầm của thời cuộc.
Từ Giỗ Tỗ Hùng Vương dựng nước,Giỗ các vị công thần dân tộc như ðức Trần Hưng ðạo,ðức ðại ðế
Quang Trung Nguyễn Huệ, quan Thượng ðẳng ðại Thần Nguyễn Trung Trực,ðức Thượng Công Tả Quân
Lê văn Duyệt,v.v… cho ñến Giỗ Ông Bà , Cha Mẹ ,v.v…Người dân Việt luôn luôn tổ chức ñúng theo
ngày theo âm lịch.

A - Cộng ñồng Vô Vi chúng ta có 2 ngày Giỗ quan trọng :
1 - Giỗ ðức Thầy ( ngày 23 tháng 9-2009 , âm lịch là ngày 5 tháng 8 năm Kỷ Sửu ).
2 - Giỗ ðức Tổ Sư ( ngày 12 tháng 11-1967, âm lịch là ngày 11 tháng 10 năm ðinh Mùi ).
Mấy năm vừa qua,chúng ta thường dùng ngày dương lịch ñể tổ chức 2 ngày ðại Lễ này.Thật ra,ñối với
Vô Vi ,ngày nào cũng là ngày Trời,ngày Phật. Thuận tiện thì thôi. Phật ,Trời,ðức Tỗ Sư,ðức Thầy ở trong
tâm của mỗi người. ðều quan trọng là phải hành Thiền ñều ñặng. Niệm Phật thường xuyên ,là chúng ta có
tất cả.

B – Miền California ,bạn ñạo Vô Vi thật là hạnh phúc khi có 2 cơ sở tâm linh quý báu.
1- Thiền Viện Vĩ Kiên :
Là tên của ðức Thầy. Nơi mà ðức Thầy ñể hết tâm tư trong chương trình truyền khai ñạo pháp.
ðức Thầy ñã hết lòng ñể tổ chức nhiều khóa học siêu cấp ñiển quang,hầu phát triển Pháp Lý Vô Vi
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp trong tương lại Ngoài ra tại Thiền Viện còn tổ chức nhiều khóa sống
chung ,nhiều buỗi sinh hoạt ,trong nhiều năm vừa qua.
Thiền Viện Vĩ Kiên rất nhiều ñiển quang, rất thanh nhẹ. Mỗi chúa nhật ñầu tháng,ñều có buỗi
sinh hoạt,thiền chung trên Thiền Viện Vĩ Kiên.
Thiền Viện Vĩ Kiên ñang và sẽ tiếp tục phát triển ,ngày càng xinh ñẹp với cảnh núi rừng hùng
vĩ, hoa thơm ,cỏ lạ.Nếu thỉnh thoảng có tổ chức các khóa Tịnh Khẩu ,Niệm Phật ,chắc chắn sẽ có
nhiều bạn ñạo tham dự.

Thiền Viện Vĩ Kiên có ñầy ñủ phương tiện,hợp tình ,hợp lý ñể tổ chức ðại Lễ Giỗ
ðức Thầy.
2 – Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi :
ðức Thầy ñã ưu ái ñặc tên cho một cơ sở tâm linh với tên là “ Trụ Sở Xây Dựng Vô
Vi ” ,trong tầm nhìn tương lai cho chương trình phát triển Vô Vi dài lâu.
Từ một cơ sở cũ và nhỏ hẹp, ngày nay Trụ Sở là một cơ sở lớn lao, ñồ sộ, xinh ñẹp.
Ngoài phòng Thiền chung rông rãi,thoáng mát, còn nhiều phòng nữa ñược bố trí trong 2
tầng lầu của Trụ Sở.Trong ñó có phòng thư viện ,phòng hướng dẫn hành Thiền.
Từ bên ngoài nhìn vào ,Trụ Sở như một lầu ñài tân tiến.Xung quanh ñược phối cảnh
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như một công viên.Trong ñó có cây Bồ ðề quý báu ñẹp mắt. ðến ñây mà bạn không
chụp một tấm hình kỷ niệm với cây Bồ ðề ,thì thật là tiếc lắm ñó. Ngoài ra còn nhiều cây
kiển ,bông hoa xinh tươi khác.
Về ñêm,với giàn ñèn ñược lắp ñặt ñúng chỗ ,Trụ Sở sáng ñẹp lộng lẫy,quyến rũ vô
cùng. Phải nói,là chúng ta rất cám ơn công lao nhiệt tình với nhiều sáng tạo ñộc ñáo
của Kiến Trúc Sư Vô Vi Lê Hùng. Chúng ta cũng cần cám ơn với nhiều bạn ñạo ñã ñóng
góp tài chánh ñể hình thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi tốt ñẹp như ngày hôm nay.
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi cũng giống như tâm nguyện của ðức Tổ Sư. Sau khi Ngài
hoàn thành xây dựng nề nếp cho một Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ra
ñời,từ ông Cao Minh Thiền Sư. ðể rồi từ ñó Ngài trao danh dự truyền khai ñạo pháp ñến
ðức Thầy kính yêu của chúng ta .

Như vậy ,Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi là nơi rất lý tưởng, hợp tình ,hợp lý,
ñể tổ chức ðại Lễ Giỗ ðức Tỗ Sư hằng năm.
Hơn nữa,tháng 10, tháng 11,trời California khá lạnh. Nếu tổ chức ở Trụ Sở thuận tiện
cho bạn ñạo hơn. Dễ tham dự hơn, và có thể tổ chức thời gian dài hơn. Và có thể nhân ñó
có một khóa sống chung “ Niệm Phật “ kèm theo ,thì thật tuyệt ñẹp vô cùng.

C – Tổ chức các ngày ðại Giỗ.
Nam California , là nơi thích hợp nhầt ñể tổ chức các ngày Giỗ ðức Thầy và Giỗ ðức
Tỗ Sư. Bạn ñao khắp nơi có cơ hội hội tụ về ñây ñể tham dự các ngày ðại Giỗ ,thật là
duyên lành quý báu, tay bắt mặt mừng,chung tay vung bồi Pháp Lý Vô Vi Khoa Học
Huyền Bí Phật Pháp ngày càng vinh quang .
Nam Mô A Di ðà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái,
Võ Quang
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