Số: 983 Ngày: 11 tháng 5 năm 2014
Chung Vui
Chung vui thuaän cô Trôøi, thanh chuyeån
Thöùc giaùc taâm tu töï giaûi phieàn
Cô ñaïo quaân bình trong oån ñònh
Thöïc haønh chôn phaùp töï mình xuyeân
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 22/07/2004 đến 28/7/2004
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) Chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết?
2) Sự thật là gì?
3) Thật thà có hữu ích gì không?
4) Chung tiến là sao?
5) Thực hành khai triển được cái gì?
6) Trực giác có hữu ích gì không?
7) Tự thức có hữu ích gì không?
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1) Montreal 22-07-04 2:00AM
Hỏi: Chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần
thiết

2) Montreal 23-07-04 9:30AM
Hỏi: Sự thật là gì?
Đáp:

Đáp: Thưa chuyện sức khỏe rất cần thiết và
chuyện hại sức khỏe là không cần thiết
Kệ:
Nhịn nhục đứng đầu thân mới yên
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên
Người tu hành pháp rất cần thiết
Hành thông chơn pháp tự giao liền

Thưa sự thật là chân lý không thay đổi
Kệ:
Chơn lý là sự thật không đổi
Thành tâm học hỏi chuyển từ hồi
Nhập định chơn hồn thanh tịnh tiến
Qui nguyên thiền giác chuyển liên hồi

3) Montreal 24-07-04 8:00AM
Hỏi: Thật thà có hữu ích gì không?

4) Montreal 25-07-04 11:55PM
Hỏi: Chung tiến là sao?

Đáp:

Thưa thật thà rất hữu ích cho sự tiến hóa
Kệ:
Thật thà hữu ích cho chung tiến
Giải quyết chơn tâm giải ưu phiền
Qui hội tình người khai triển giới
Thành tâm tu luyện hướng về trời

Đáp:

5) Montreal 26-07-04 4:20AM
Hỏi: Thực hành khai triển được cái gì?

6) Montreal 27-07-04 3:20AM
Hỏi: Trực giác có hữu ích gì không?

Đáp:

Đáp:

Thưa thực hành khai triển được trực giác
Kệ:
Khai triển trực giác tự cảm minh
Đường đời đường đạo thấu hành trình
Khai minh tự thức rõ duyên tình
Quí tưởng Trời cao tự giác minh

Thưa chung tiến là thực hành chung
Kệ:
Thực hành chung tiến sẽ qui một
Tiến hóa thâm sâu rất nhiệm mầu
Qui một tình Trời không chuyển đổi
Thành tâm tu luyện pháp phân mầu

Thưa trực giác là tự cảm và tự minh
Kệ:
Cảm thông đời đạo tự thông hành
Qui nguyên thiền giác tự nhiên thành
Tự cảm tự minh đường chánh pháp
Pháp giới khai thông tiến rất nhanh

7) Montreal 28-07-04 3:30AM
Hỏi: Tự thức có hữu ích gì không?
Đáp:

Thưa tự thức là điều cần thiết, hữu ích cho phần hồn tiến hóa
Kệ:
Thực hành để cho tâm thức tiến
Giải bỏ mê lầm tâm đạt đạo
Tiến bước hành xuyên qui một mối
Trì tâm tu luyện chẳng xa rời
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Khóa A Di Ðà
Duyên lành ban rải kinh Di Đà
Học hỏi triền miên tự xét qua
Điển giới thức hồn tâm nguyện tiến
Thực hành khai triển dẹp tâm ma.
Tâm ma vọng động khó hòa
Nay đà thông suốt tình qua muôn loài
Từ trong cho đến bên ngoài
Ai đà trách nhiệm ai tài hơn ai
Biết mình chậm trễ ngày ngày
Không lo tu học thân này khó an
Từ đời qua đạo chuyển sang
Qui hồi Thiên ý qui màn nội tâm
Thanh cao thức giác mừng thầm
Ấm êm lập hạnh tự tầm đường đi
Chẳng còn nuôi dưỡng ngại nghi
Thực hành Chánh Pháp trường thi vượt lần
Thành tâm đóng góp một phần
Nam Mô Lục Tự tự lần khai minh
Phân ra đủ lý đủ tình
Giữ tâm thanh tịnh tự mình thăng hoa
Đệ huynh tỷ muội một nhà
Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương
Phân minh sáng tỏa như gương
Tình thương đạo đức là đường giác tâm
Rồi đây cũng phải âm thầm
Chia tay phát nguyện tự tầm lý chơn.
Kính thương,
Lương Sĩ Hằng.
Melbourne, 10-01-1986
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VÔ VI LÀ VÔ THINH VÔ SẮC ( Duyên Kiếp Đương Hành-3)
Cho nên, nhiều người tu bây giờ xuất vía, xuất hồn, không có thấy tôi. Nhưng mà tôi ở đâu cho nó thấy, tôi
ở trong con tim nó mà nó không thấy. Rồi nó ráng tu nó sẽ thấy. Khi mà nó thấy nó là hai số không hợp lại
là nó thấy tôi. Vô vi không có gì hết. Không mà có thấy không ? Chớ đừng có bận tâm tôi phải đi thấy hình
thù ông này, ông kia, ông nọ vô ích. Cái đó là bị ngoại cảnh lôi cuốn và tà ma quỷ quái có thể biến hình
quyến rũ con người. Ngay Chúa nó cũng tới quyến rũ được. Phật nó cũng quyến rũ được. Những cái hình
ảnh đó không có tín nhiệm được. Nhưng mà muốn đi về vô vi phải hiểu rõ cái nguyên lý của vô vi. Vô
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thinh, vô sắc mới là vô vi thấy không ? Hai cái cũng không. Cắt nghĩa tới đó nó xa. Hồi nào tới giờ tôi
không cắt nghĩa. Bởi vì trình độ chưa có tới. Mà cắt nghĩa bây giờ các bạn nghe cũng còn mệt. Tôi nói rất
dễ mà các bạn nghe cũng còn mệt, thành ra nó chưa tới thì giờ. Chờ đợi cái quả địa cầu này nó thay đổi, nó
gần thuần dương rồi nói cái này, họ nghe họ sướng lắm, họ thấy họ tới nơi rồi. Chớ bây giờ dương âm bất
hòa, nói đi, nói lại, rồi nó cũng thấy rất xa, té ra gần trong tâm khảm nó mà nó không thấy, ở trong nó mà
ra mà nó không biết. Là tại vì nó động quá, khó nói. Mà nó tịnh khỏi nói nó cũng biết, đụng chút nó biết
rồi.
Cho nên, hằng đêm, hằng ngày tôi đã gởi thanh điển vô vi tới các bạn rất nhiều. Nhưng mà sự cảm ứng đó
lần lần rồi các bạn sẽ thấy. Các bạn thanh tịnh quân bình chừng nào thì các bạn thấy chừng nấy. Còn thiếu
quân bình các bạn không thấy. Hỏi chớ bạn hiền sao ông Tám không độ, kẻ hiền, người ác cũng có hết, kẻ
xấu, người tốt cũng có cái vô vi tới hết. Chớ không phải không có đâu, không phải binh người này, bỏ
người kia. Không!
THÔNG BÁO VỀ KHÓA SỐNG CHUNG CHƠN HÀNH TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG
(từ 14/6/2014 đến 16/6/2014)
Kính thưa Quý Bạn Đạo,
Chỉ còn 5 tuần nữa là Khóa Sống Chung Chơn Hành sẽ khai mạc. Để việc đưa đón quý bạn đạo
đến tham dự bằng máy bay được sắp xếp chu đáo và trật tự, chúng tôi xin quý bạn gởi cho chúng tôi bằng
điện thư hoặc bằng điện thoại (ghi cuối thông báo) càng sớm càng tốt các chi tiết chuyến bay: số chuyến
bay, hãng máy bay, ngày giờ đến và ra về.
Hạn chót ghi danh Chuyển Vận: Trước ngày 1 tháng 6 năm 2014. Sau ngày kể trên, chúng tôi không
bảo đảm có thể sắp xếp kịp thời cho quý bạn vì nhân sự có hạn.
Chúng tôi cũng xin nhắc lại các điểm quý bạn cần lưu ý sau đây:
1- Khóa Sống Chung khai mạc ngày 14/6 và bế mạc ngày 16/6. Để tất cả bạn đạo được tham gia
trọn vẹn ba ngày tu học, và vì nhân sự có giới hạn, chúng tôi chỉ có thể đón quý bạn đến phi
trường Sacramento (SMF) trễ nhất là ngày 13/6/2014 và đưa quý bạn ra về phi trường SMF
sớm nhất là ngày 17/6/2014.
2- Ngoài ra, vì phi trường cách Thiền Viện 2 tiếng đồng hồ (cho một chiều), xin quý bạn chọn các
chuyến bay đến phi trường Sacramento (SMF) trong thời gian từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối là
trễ nhất để chúng tôi có thể đưa lên núi kịp thời.
3- Trường hợp quý bạn muốn đến hoặc ra về trong những ngày 14, 15 & 16 tháng 6, xin quý bạn
tự túc phương tiện di chuyển.
Chân thành cảm ơn quý bạn,
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Liên lạc Ban Ghi Danh:
Điện thư: ksctv00@gmail.com
Điện thoại: (408)937-1664 (Thu) hoặc (714)598-7291 (Huệ Mai)
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