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Số 1216 28 tháng 10 năm 2018
Thoâng Suoát
Thoâng suoát chôn haønh thoâng ñaïo phaùp
Khoå haønh tu luyeän sieâng naêng tieán
Haønh thoâng töï ñaït quí hôn vaøng
Giaœi tieán thöïc haønh chaùnh phaùp tu
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
Mục Bé Tám 1992
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)Cuộc điện đàm ngày 11-09-92 bàn luận về tổ chức Ðại Hội Du Hành Tự Thức Kỳ 2 tại Hồng Kông Bé
nghĩ sao về ý nghĩa của Ðại Hội?
2) Bé đã bình an đến nơi trú ngụ ở Ðại Tây Dương Bé có vui không?
3) Muốn tâm không động thì phải làm sao?
4) Thông minh là sao?
5) Tu sao cho được nhẹ?
6) Bé bắt đầu thanh lọc nhịn ăn Bé có mệt không?
7) Bạn đạo phát tâm một thiền đường khang trang tại Montréal Canada, nhờ Bé chọn dùm Bé có vui
không?
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1)12-09-92
Hỏi: Cuộc điện đàm ngày 11-09-92 bàn luận về tổ chức Ðại Hội Du Hành Tự Thức Kỳ 2 tại
Hồng Kông Bé nghĩ sao về ý nghĩa của Ðại Hội?
TL: Thưa Bé thấy bất cứ một Ðại Hội nào cũng phải bỏ công bỏ của, thực thi hòa bình cho nội
tâm, tạo hòa khí nguyên ý tốt đẹp, mở rộng cho mọi người tham gia đóng góp phần thanh tịnh của
chính mình cho Ðại Hội thành công mỹ mãn, tự cấy phúc điền trong nội tâm, đem lại hòa bình cho
mọi giới, thành tâm cầu nguyện cho chung
Kệ:
Thanh quang ban chiếu mọi tâm linh
Giữ pháp tự tu rõ tiến trình
Qui hội trong lòng tâm thức giác
Hòa bình thanh nhẹ tự cầu xin
2) 13-09-92
Hỏi: Bé đã bình an đến nơi trú ngụ ở Ðại Tây Dương Bé có vui không?
TL: Thưa Bé rất vui vì thấy đi xe 9 tiếng đồng hồ nhưng không mệt, đi đâu cũng phải có một ý lực
mạnh mẽ thì không bao giờ thấy chán cả, có đi như không đi, xác xa nhưng tâm không xa. Những
hình ảnh của bạn đạo thành tâm đều được in sâu vào trong lãnh vực thanh tịnh của Bé, Bé không
bao giờ cảm thấy rời họ, lúc nào cũng chung hành với họ. Cho nên có nhiều người viết thơ đến,
tràn đầy sự thương yêu, như sống một bên Bé vậy. Cho nên Bé thường nói có tâm thì không bao
giờ xa nhau.
Kệ:
Thực hành cảm thức như nhau
Không cách không xa rất nhiệm mầu
Tâm đạo tràn đầy duyên tự thức
Qui nguyên một mối rõ đuôi đầu
3) 14-09-92
Hỏi: Muốn tâm không động thì phải làm sao?
TL: Thưa muốn tâm không động thì phải biết thương mình và tự giải, tức là phải thiền nhiều
hướng thượng, thường xuyên niệm Phật, bằng một nguyên ý khai triển quân bình trong nội tâm nội
tạng, thì tình thế tánh tình sẽ được sửa đổi và thông minh thêm lên.
4) Hỏi: Thông minh là sao?
TL: Thưa thông minh là luồng điển trung tim bộ đầu sẽ được khai mở thông suốt hòa hợp với
thanh quang của chư Phật cùng chấn động của vũ trụ, lúc nào cũng được êm ả và thanh tịnh, đại trí
quang khai, đức nhịn nhục gia tăng, không biết buồn lo là gì! Chỉ biết hướng thượng vui trong
thanh tịnh, điển tâm lúc nào cũng được phát triển.
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Kệ:
Ðiển thông thức giác triền miên tịnh
Hướng thượng khai thông tự sửa mình
Chơn lý tròn trịa tâm tự thức
Có không không có cũng làm thinh
5) 15-09-92
Hỏi: Tu sao cho được nhẹ?
TL: Thưa tu phải siêng năng và trật tự thì sẽ được nhẹ nhàng, thế gian vô nan sự, sống ở đời chẳng
có gì khó cả. Mỗi mỗi đều từ trật tự từ trong thanh tịnh chiết ra, nếu biết thưởng thức sự thanh tịnh
là vui đẹp thì sẽ không có gì khó cả.
Kệ:
Sống trong trật tự tự vui hoà
Trí tuệ khai thông chẳng thiết tha
Ðời tâm tâm hành theo trật tự
Cảm thông đời đạo chẳng còn xa
6) 16-09-92
Hỏi: Bé bắt đầu thanh lọc nhịn ăn Bé có mệt không?
TL: Thưa Bé vẫn khỏe vì ý chí của Bé mạnh, Bé đang làm một việc hữu ích cho tâm thân, lúc ta
chết không cần sự ăn uống của trần gian, nhưng tâm thức vẫn tiến hóa tùy theo nhân quả. Vậy
người tu thiền phải tự ý thức không tâm thì mới nhập định được, tu thiền thì phải định, nếu không
định thì không bao giờ xuất ra khỏi xác được. Hồn sẽ được nhanh nhẹ cũng nhờ niệm Phật tu tâm,
thân chịu thanh lọc sạch sẽ thì cơ tạng sẽ được yên ổn
Kệ:
Tu luyện thân tâm giác chuyển hồn
Tự minh thức giác chẳng trầm hôn
Hồn xa cõi thế duyên hành đạo
Phật Pháp vô sanh trí ý tồn
7) 17-09-92
Hỏi: Bạn đạo phát tâm một thiền đường khang trang tại Montréal Canada, nhờ Bé chọn dùm
Bé có vui không?
TL: Bé rất vui, có nơi ổn định cho bạn đạo lai vãng tu học, cũng do thiển ý của người phát tâm
cọng với sự quang chiếu của Trời Phật, tận độ quần sanh thực hành chánh pháp, cứu vớt phần hồn.
Mỗi bạn đạo địa phương đều có quyền phát tâm chung sức xây dựng cho tốt đẹp hơn.
Kệ:
Chung hành tận hưởng pháp ân độ
Khai triển phát tâm giải nấm mồ
Ðạt đạo thực hành không uất ức
Trì tâm thanh tịnh niệm Nam Mô
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Cuộc Sống
Giáng lâm mang xác làm người
Học tham học dục học cười dở hay
Xa xưa cho đến ngày nay

Cộng đồng nguyên lý xét phân
Tân niên vẫn đến nghĩa ân tràn đầy
Thế gian đủ cảnh đủ thầy

Lúc nào cũng có đổi thay thế tình
Ði đi lại lại một mình
Có sanh có diệt có tình giả chơn
Gắn liền kích động keo sơn

Dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm giao
Thực hành từ thấp tới cao
Chạy theo tiền bạc rêu rao đủ điều
Lòng tham muốn có thật nhiều

Cuối cùng cũng phải đổi thay thế tình
Biết mình biết họ biết tâm linh
Hành trình tự tiến hợp trình trời ban

Tiền tình duyên nghiệp tạo điều không hay
Tranh nhau phá hoại hàng ngày
Trăng sao ban chiếu vui say tình đời

Thiên cơ biến chuyển bạc bàn
Tự mình thức giác là đàng tự tu

Thật tâm tu tiến sáng ngời
Trời ban rõ rệt hợp thời thăng hoa

Cộng đồng nhơn loại dự trù
Cảm minh thiên địa an du phần hồn
Vạn linh phát triển sanh tồn
Mỗi năm mỗi khác giữ hồn lo tu

Biết mình hiểu họ chung nhà
Tự tu tự giải tự hòa tiến lên
Càn khôn vũ trụ bề trên
Ðộ tha không dứt đạt nền cảm thông

Luân lưu cơ tạng mê mù
Tim gan phế thận giao du thế tình
Sống cùng nguyên khí cảm minh
Tình người tạm bợ hành trình trời ban

Sống hành luật lệ hóa công
Tự tu tự tiến một lòng hành thông
Ðời là tạm cảnh hóa công
Sanh sanh hóa hóa một lòng tự tu

Tham dục vất vả khó an
Sanh trụ hoại diệt bước sang đạo đời
Tranh nhau giết chóc nơi nơi
Tan xương nát thịt có trời chứng tâm
Ðẻ ra nguyên lý diệu thâm
Ðời nay sống tạm âm thầm ăn năn
Biết mình tạo tội giao tầng

Bằng lòng nhịn nhục khờ ngu
Tự mình buông bỏ an du phần hồn
Vượt qua nguyên lý sanh tồn
Về nơi thanh tịnh giữ hồn lo tu
Càn khôn vũ trụ dự trù
Cứu người thức giác tự tu tự hòa
Thực hành nguyên lý gần xa

Phần cao phần thấp phần cần tự tu
Biết mình khờ dại còn ngu
Buồn vui khó tiến khó tu về trời

Bình tâm xây dựng tự hòa tiến lên
Hào quang sáng tỏa đạt nền
Tu tâm sửa tánh vững bền tự tu

Bằng lòng buông bỏ hợp thời
Trí tâm bất ổn khó rời tham sân

Thực hành nguyên lý người ngu
Không mê không chấp tự tu tự hòa./.
Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hồi Xuân
Thái Lan, ngày 16 tháng 1 năm 1983 (tiếp theo)
Thực hành khai triển cảm siêu – Trong ta có sẵn những điều dở hay :
Thực hành rồi khai triển, chúng ta thực hành, chúng ta cố gắng đi từ giai đoạn một, từ ly, từ phân và tự
hành tự tiến khai triển, cảm thấy siêu là trở về với căn bản của chính ta, chúng ta mới thấy sự siêu nhiên,
chúng ta cấu trúc bởi sự siêu nhiên . Và chúng ta không chịu trở về với sự căn bản của chúng ta làm sao
chúng ta thấy được.
Trong ta có sẵn những điều dở hay : Trong ta có sẵn hết, điều dở điều hay, điều trược điều thanh đều có hết
trọi ở trong ta nhưng mà không có trở về làm sao xữ dụng được cái quyền năng sẵn có của chính mình!
Trược thanh trược hàng ngày – Khai minh tâm đạo đổi thay thế tình;
Ðó, chúng ta ở trong trược, chúng ta ở cảnh trược, hàng ngày so đo, có vợ có chồng cũng turợc, tất cả đều
trược, rồi trở lại thanh, rồi thanh trở lại trược, hằng ngày cứ lẫn lộn hằng ngày như vậy!
Khai minh tâm đạo; Vì sự chán chê, chán chường việc đó chúng ta mới khai minh tâm đạo, thấy trong ta
còn một lối thoát đổi thay thế tình, lúc đó chúng ta hướng thượng thay vì hướng hạ.
Chung qui phải sống một mình – Tình thương đạo đức tâm linh hợp hòa :
Chung qui cũng phải sống một mình : sanh ra bởi một mình rồi phải chết bởi một mình
Tình thương đạo đức tâm linh hợp hòa : Lúc đó mới thấy rằng cái tình thương đạo đức là quan trọng, đời
đời bất diệt, tâm linh chúng ta hợp hòa, thì chấp nhận làm điều tốt thay vì điều xấu!
Càn khôn vũ trụ tiến xa - Hào quang quang chiếu vui hòa cảm giao :
Càn khôn vũ trụ càng ngày càng thức giác càng tiến xa.
Hào quang quang chiếu chúng ta; lúc đó mới cảm thấy rằng ai nuôi chúng ta, hòa quang của đấng Cha Trời
đã quang chiếu vui hòa cảm giao, lúc nào cũng ân cần nhắc nhở, ân cần chuyển hóa cho chúng ta có cơ hội
thức tâm để tu học.
Vạn linh cảm ứng muôn màu - Ngọc qui chơn đạo trước sau dung hòa :
Vạn linh cảm ứng muôn màu : Vạn linh ở thế gian cảm ứng, cảm ứng cái gì? Cảm ứng tình trời, thanh khí
điển hóa hóa sanh sanh chiếu xuống thế gian mà vạn vật cảm ứng khoe màu hướng thượng.
Ngọc qui chơn đạo trước sau dung hòa : Ngọc rốt cuộc rồi cũng qui chơn đạo, dù cho có đẹp, có mắc đi
mấy rồi cũng phải đi vô trong định luật quân bình, trước sau dung hòa, Không phải ta đây là giỏi hơn
người khác nhưng mà rốt cuộc ta cũng là phải học mà thôi!
Tình Trời quả thật là cha - Dựng xây xây dựng giải hòa giải minh :
Tình Trời mới thật là cha : thương yêu nhơn loại, thương yêu vạn linh vô cùng vô tận
Dựng xây xây dựng giải hòa giải minh : càng ngày càng dựng xây, xây dựng để cho tiến hóa lên và nâng
đỡ rõ rệt, giải hòa giải minh, làm cho muôn loại được thông cảm lẫn nhau, nhân loại tại thế sẽ thông cảm
lẫn nhau, vạn vật sẽ thông cảm lẫn nhau, giải hòa giải minh, để cho nó tự thức nguyên lai bổn tánh của
chính nó!
Truyền rao nguyên lý chơn tình :
Lúc đó mới truyền bá ra những cái nguyên lý chơn tình, chân lý không thay đổi!
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Giác linh trụ hóa cảm minh cha Trời :
Lúc đó phần hồn mới kêu bằng giác linh trụ hóa, không có ta bà, không động loạn nữa, cảm minh Cha
Trời, biết Cha Trời là vô cùng, đấng tạo hóa vô cùng đã xây dựng cho chúng sanh, đã bàn bạc khắp các
nơi, đã dìu tiến tâm linh và cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng là cái thể xác này, huyền vi cao đẹp,
trong đó đầy đủ không thiếu một cái gì, để cho chúng ta đồng tu, đồng tiến, đồng học, đồng hòa!
Cho nên anh em huynh đệ tỹ muội của chúng ta chung một thức, đồng tay nắm tay, tu học khắp năm châu.
Kẻ lớn, người nhỏ đã ý thức rồi, rốt cuộc tôi phải về với tôi, tôi mới tìm ra tất cả. Nếu tôi không hiểu tôi thì
chả có cái gì giúp tôi được. Cho nên mọi người đều ý thức, rốt cuộc phải trở về với chính tôi, thì tôi không
bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh nữa, tôi không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh nữa, tôi không bị lôi cuốn bởi cái
bản chất tham sân si, cống cao ngạo mạn của chính bản thân tôi và tôi trở về với căn bản tốt đẹp đời đời
siêu việt, dung hòa thương yêu sáng suốt.
Đó là một tâm linh sống động của Ðấng Cha Trời đã xây dựng cho vạn linh tại thế, chúng ta thấy thức hồi
sinh chúng ta vô cùng, tâm linh chúng ta vẫn bừng sáng tùy theo hoàn cảnh, tùy theo giây phút khai triển
của tâm linh. Cho nên các bạn càng ngày càng tu, các bạn thấy sau một giờ thiền, các bạn gặt hái được
không nhiều thì ít sự thanh nhẹ, sự ổn định, sự hòa cảm, sự thức tâm, thổn thức thâu đêm, thấy rõ những sự
sai lầm của chính mình mới nhìn nhận thật thà và hướng thượng, chịu tất cả những sự sai trái tội lỗi của
chính ta đã gây dựng cho ta, đã tạo con đường tăm tối là con đường đi xuống địa ngục, càng ngày càng bị
thu hút và không phát triển nổi.
Cho nên chúng ta mới bước vào con đường đạo, Ðạo ở đâu mà có? Ðạo là tự nhiên trong tâm thức của
chính chúng ta. Rồi tâm thức của chúng ta mới là hưởng ứng sự siêu nhiên của Trời đất đã cấu tạo và
những người đã thành công như chưTiên chư Phật đã thành công và đã ảnh hưởng chúng ta, để chúng ta ý
thức con đường tự giác trong chu trình tiến hóa hiện tại! Mỗi người chúng ta đồng học và đồng tiến, không
ai hơn ai hết, kẻ tàn tật cũng phải học và nhận lấy cái lỗi của chính mình. Sự sai trái, mỗi người trong thức
tự am hiểu lấy sự sai trái của chính mình. Càng hiểu mới càng hiểu cái kiếp trước, càng minh cái tiền kiếp
sai lầm. Chứ nhiều người đi tới giờ phút lâm chung, hay là gặp một tai nạn, tự họ thổn thức, họ nói rằng :
Kiếp trước tôi thiếu tu, kiếp này tôi không đạt. Ðó là chuyện thường của thế gian. Cho nên chúng ta thấy,
cái tu bổ sửa chữa là một sự quan trọng mà chính hành giả phải làm, chứ ai làm giùm cho hành giả?
(còn tiếp)
HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
THÔNG BÁO
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California trân trọng thông báo đến quý bạn đạo Lễ Tưởng Niệm
Đức Tổ Sư sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 18/11/2018 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.
Kính mong sự tham dự đông đủ của quý bạn đạo để tưởng nhớ và tri ân ơn Đức Tổ Sư. Quý bạn đạo đến
tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư xin vui lòng mặc y phục trắng trang nghiêm và tề chỉnh cho buổi
lễ thêm phần long trọng.
Ngoài ra Hội có tổ chức khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật:
- Địa điểm: Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
- Thời gian: 12/11/2018 đến 17/11/2018
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- Lệ phí: Hội sẽ bảo trợ
Mọi liên lạc xin gọi về:
Kim Anh Nguyễn:
BảoKhanh Châu:

714-580-5388
714-489-7767

Ban Chấp Hành xin chân thành cảm ơn.
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California.
Hội Trưởng Võ Thanh Chí.

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 8 2018 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban vui cho
đến 28 tháng 10 2018 như sau:
Người gửi

Vuong Kim Hoan (CA)
Ngon T Huynh (GA)
Icebud Reed Nguyen (MI)
Hiep Ngo (Tx)
Pham Thi Phu Xuan (CA)
Le Si Tuan (Fr)
Hong Vo (CO)
Tam Hong Vo (CA)
Icebud Reed Nguyen (MI)
Hoa Nguyen (TX)
Ho Thanh Hoang (Mtl)
Ho Thanh Hoang (Mtl)
To Thanh Tam (CA)
Le Toan (CA)
Dam van Ho (GA)
Hong Hoang Son (VA)

US$

CAD$&Euro

200
200
200
550
1,600
500 Euro
100
100
200
800
100
140
500
100
100
600

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà dột
nát)
- Học bổng 2018-2019 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Giúp các em câm điếc một phần tiền ăn
- Giúp người già neo đơn
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào mỗi đầu tháng
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu
- Giúp người già neo đơn
- Phát hòm người chết không hòm
- Giúp các em mồ côi bỏ rơi cổng chùa
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Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho
công việc này

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
Kính thư
Phan Cao Thăng
HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI NHÌN XA TẠI MONTRÉAL 2018
1) Kính mời quý bạn đạo xem hình Đại Hội Nhìn Xa tại Montréal 2018 do anh Trần Ngọc Dũng chụp
1_Khai Mạc Đại Hội 2018
2_Lễ Dâng Hoa
3_Tập Văn Nghệ ngày 1
4_Đề Tài Mê Chấp
5_Nhóm Tu Học số 1
6_Tu và Thiền ngày 2 buổi sáng
7_Tu và Thiền ngày 2 buổi chiều
8_Đố Vui Để Học ngày 2 buổi tối
9_Ôn Lại Pháp Lý ngày 3 buổi sáng
10_Bầu địa điểm Đại Hội 2019 ngày 3 buổi chiều
11_Văn Nghệ ngày 3 buổi chiều
12_Lễ Bế Mạc ngày 3 buổi tối
13_Đi tour ngày 4
14_Ăn chiều sau khi đi tour

https://photos.app.goo.gl/mQ3A23YRNydeJnar8
https://photos.app.goo.gl/BFhjugYScpyGa6q97
https://photos.app.goo.gl/NAAMN5x5mLd4Mpqy9
https://photos.app.goo.gl/2grJ6iAuahAZTszE8
https://photos.app.goo.gl/avb1yDBo5edDta1Z8
https://photos.app.goo.gl/86nJ6CHtMcQm3jGM6
https://photos.app.goo.gl/z1FAeXPdrVd6LqiQ9
https://photos.app.goo.gl/U78QTdH5aK4A8h246
https://photos.app.goo.gl/YKpSw4JVfLLp3iDYA
https://photos.app.goo.gl/hspgYXnreVqygeC5A
https://photos.app.goo.gl/n4rrznZc9zrmEQi4A
https://photos.app.goo.gl/UeuYztXu1KnP1bG26
https://photos.app.goo.gl/b9FAwkvjcaVXjeCm6
https://photos.app.goo.gl/dwwQLfbsfrgTkv9Q9

2) Các Bạn Đạo thân mến,
Tuy những ngày Tết Vô Vi đã qua,
nhưng dư âm đó vẫn còn phản phất trong tâm hồn của chúng em.
Được sống trong những ngày lễ thật vui và tràn đầy thanh điển của Bề Trên ân ban.
Vì muốn chia sẽ niềm vui này đến mọi người,
chúng em mến gởi cuốn Videoclip sơ lượt sinh hoạt
của Khóa Tâm Linh " Nhìn Xa " này đến các bạn.
Có gì sơ sót xin Quí Bạn Đạo niệm tình tha thứ và chân thành cảm ơn Quí Bạn Đạo.
Chúc Quí Bạn Đạo xem Videoclip vui vẻ nhé !
https://photos.app.goo.gl/A3NbyMqhEjngMhu48
Quí mến
Thọ &Trâm
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