Số: 984 Ngày: 18 tháng 5 năm 2014
Haønh Trieån
Haønh trieån qui nguyeân duyeân taän ñoä
Thöïc haønh chaát phaùt nieäm Nam Moâ
Quí yeâu muoân loaïi tình giao caûm
Thaønh taâm tu luyeän giaûi thaân boà
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 29/07/2004 đến 4/8/2004
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) Trì tâm tu luyện có hữu ích gì không?
2) Tiến hóa vô cùng là sao?
3) Dứt khóat có hữu ích gì không?
4) Hành trình tiến hóa của phần hồn có gì lạ?
5) Làm sao được khỏe?
6) Qui hồn qui vía là sao?
7) Hội tụ yêu thương là sao?
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1) Montreal 29-07-04 6:00AM
Hỏi: Trì tâm tu luyện có hữu ích gì không?
Đáp: Thưa trì tâm tu luyện rất hữu ích cho phần
hồn tiến hóa
Kệ:
Kiên trì tu luyện sẽ an yên
Tiến hóa thâm sâu rất nhiệm mầu
Hiệp hội chung hành tâm tự giác
Qui nguyên giềng mối tự tâm an

2) Montreal 30-07-04 2:00AM
Hỏi: Tiến hóa vô cùng là sao?
Đáp: Thưa tiến hóa vô cùng chỉ có tiến tới không
lùi
Kệ:
Tiến hóa vô cùng tự cảm ưng
Triền miên tiến hóa không giờ ngừng
Đời Đạo song hành duyên đạt thức
Giải mê phá chấp tự giao từng

3) Montreal 31-07-04 9AM
Hỏi: Dứt khóat có hữu ích gì không?

4) Montréal, 01-08-2004 4:15AM
Hỏi: Hành trình tiến hóa của phần hồn có gì lạ?

Đáp:

Thưa dứt khóat sẽ được tiến hóa nhanh
Kệ:
Cùng tu tiến hóa về yên tịnh
Công khai dứt khoát lại càng minh
Dứt khoát phần hồn sẽ được tiến
Tâm linh giải thoát rõ hành trình

Ðáp: Thưa hành trình tiến hóa của phần hồn càng
ngày càng nhẹ và khỏe ra
Kệ:
Gặp nhiều kỳ diệu ở bên trên
Chuyển hoá thâm sâu rất vững bền
Kỳ diệu cõi trời không lẫn lộn
Phân minh thanh trược cứu phần hồn

5) Montréal, 02-08-2004 7: 10 AM
Hỏi: Làm sao được khỏe?

6) Montréal, 03-08-2004 8: 24 AM
Hỏi: Qui hồn qui vía là sao?

Ðáp: Thưa ăn uống quân bình thì sẽ được khỏe ra
Kệ:
Quân bình tự cứu tự thân an
Tiến hóa thâm sâu tự bạc bàn
Giúp đỡ chơn hồn qui một mối
Thành tâm học hỏi tiến từ hồi

Ðáp: Thưa qui hồn qui vía là tái lập sự quân bình
Kệ:
Hồn vía tái hồi tự xét tâm
Thành tâm tu luyện chẳng sai lầm
Qui y Phật Pháp tự sưu tầm
Kẻ tóc đường tơ rõ siêu âm

7) Atlantic city, 04-08-2004 5: 15 AM
Hỏi: Hội tụ yêu thương là sao?
Ðáp: Thưa hội tụ yêu thương là vía hồn tương hội
Kệ:
Vía hồn tương hội yêu vô cùng
Mắt sáng mặt tươi hớn hở chung
Lưu luyến vô cùng quyết sống vui
Ðồng hành chánh pháp tạo thêm mùi
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Thóat Dục
Nhơn sanh cơ cấu chuyển phân mầu
Tạo dục quí thân thuyết đổi trao
Qui hội chơn hồn trong thức giác
Thực hành thanh tịnh trở về mau.

Điều trôi dĩ vãng đều không có
Học trả trả vay dọ hỏi mò
Qui định từ hồi duyên tự thức
Qui không mới rõ điển tồn kho.

Về mau qui hội xét đuôi đầu
Rõ lẽ càn khôn rõ nhiệm mầu
Chơn điển qui hồn thanh tịnh giác
Sơn hà tươi đẹp dẹp u sầu.

Tồn kho vô tận chẳng quanh co
Rõ lẽ Trời ban đã dặn dò
Chớ vội mưu cầu duyên đổ vỡ
Thực hành thanh tịnh niệm Nam Mô.

U sầu vì tâm còn tạo dục
Tự tắm hố sâu nhịp khổ đau
Hồn xác yếu hèn vì loạn động
Khổ bao là khổ thức cơ cầu.

Nam Mô lục tự khai hành triển
Thức giác bình tâm chẳng cảm phiền
Chơn đạo trong lòng qui tự đắc
Sửa mình liên tục dẹp phàm điên.

Cơ cầu thanh trược khó đào sâu
Hồn vía cộng đồng chẳng ngộ đâu!
Hướng ngoại gieo buồn trong nội thức
Khổ hạnh chơn pháp tự đào sâu.

Phàm điên tạo dục gây phiền não
Nặng nợ trần gian khó bước vào
Vũ trụ càn khôn nào hoại nát
Vui cùng Trời Phật rõ chiều cao.

Đào sâu quán chuyển tâm thường dục
Dẹp bỏ giao thừa trong một kiếp
Giải nghiệp trần tâm chẳng có phiền
Hư vô thanh tịnh thạch bàn yên.

Chiều cao xoay chuyển không ngừng nghỉ
Quán độ trần gian chuyển hợp thì
Đi lại thức hồn trong một kiếp
Bình tâm thanh tịnh tự bàn thi.

Bàn yên giải tỏa trí tâm phiền
Cảm thức hồi sinh trí vẫn yên
Tận hưởng nguồn thanh trời triển định
Thanh bình trong thức vẫn tầm xuyên.

Bàn thi đời đạo quay quần chuyển
Gút mắt khai thông đạt pháp huyền
Sáng chói huyền thiên nay tận độ
Duyên lành tự học tự tham thiền.

Tầm xuyên bến giác qui nguồn cội
Cấu trúc siêu nhiên tự chuyển hồi
Thức giác tâm Không rõ ngộ ngôi
Bền tâm xây dựng chẳng sang tồi.

Tham thiền nhập định tự tầm xuyên
Thắng cảnh siêu nhiên sẵn nối liền
Qui nhứt tâm hành năng tự đạt
Cảm minh thiên địa giải tâm phiền.

Sang tồi vì bởi còn mê chấp
Ngộ đạo trong tâm đi đứng ngồi
Vui đẹp tràn đầy tình bạn hữu
Qui y thanh nhẹ chẳng sang tồi.

Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến
Khó hiểu huyền cơ khó ở yên
Thử thách muôn chiều gieo vọng động
Hướng về thanh tịnh rõ huyền thiên.

Sang tồi tại thế tự tạo ngôi
Tan tựu tựu tan tự qui hồi
Thoát dục chơn không lòng giải thoát
Vốn Không tái ngộ vạn điều trôi.

Huyền thiên bí pháp trong thanh tịnh
Thực hiện công phu tự phát minh
Giao cảm qui hồn chơn giác lý
Nơi nào cũng vậy cũng đều khinh.
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Đều khinh khai triển muôn tình đạo
Thức giác qui không tự bước vào
Cao đẹp lòng thành duyên tận độ
Cứu hồn vượt khỏi dục sanh mầu.

Mình ngu tự khép mạng vào tù
Tha thiết cầu xin rõ ý ngu
Chật vật đủ điều than thở thở
Chẳng ai đếm xỉa đến người ngu.

Sanh mầu ô trược kẻ trước sau
Tranh chấp chấp tranh tạo khác mầu
Điển giới qui hồi chung một mối
Sắc không không sắc chẳng tô mầu.

Người ngu vì bởi chưa minh đạo
Tạo dục trần tâm khó bước vào
Thiên lý hành trình duyên tự thức
Tự tu giải tỏa ở tầng cao.

Tô mầu đội lớp trần gian trược
Che đậy chơn lòng đầy uất khí
Khổ cảnh đày thân trong cực nhọc
Bất minh chơn đạo tự làm suy.

Tầng cao chiếu rọi ánh trăng sao
Mát mẻ thương yêu kép với đào
Cao đẹp tràn đầy duyên hợp thức
Quán thông chơn pháp rõ chiều cao.

Làm suy cơ thể Trời ban phước
Tự diệt hồn linh về địa phủ
Khóc lóc thở than đầy máu lệ
Cực hình tự tạo biết mình ngu.

Chiều cao chiếu độ nhơn sinh nhận
Học hỏi tràn đầy nghĩa với ân
Thanh tịnh do Trời duyên tận độ
Thực hành chơn pháp tự mình phân.
Mình phân đời đạo chuyển bao lần
Không có có không tự xét phân
Duyên đạo tình đời nay được ngộ
Giải lần chơn lý đạt thanh lần.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Manila, 16-04-1987

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
KHỔ LÀ HẠNH PHÚC ( Duyên Kiếp Đương Hành - 4 )
Nhiều bạn phải cho nó gặp nhiều nghịch cảnh đụng chạm bể đầu, bể óc, khóc lên, khóc xuống rồi để coi
thử nó hiểu nó chưa. Nó còn chưa hiểu nó, nó sẽ còn gặp nhiều trận nữa để nó hiểu nó, cũng vô vi giúp nó,
phải giúp nó để cho nó tiến hóa. Mà nó còn hung hăng độc tài nhiều thì nó phải gặp nhiều nữa. Nó cứ khổ
hoài, khổ hoài, khổ hoài, khổ tới chừng nào, nó thấy cái khổ là hạnh phúc, hết rồi, nó không còn khổ nữa.
(Thầy cười.)
Cũng như các bạn có tu, rồi các bạn được gặp cái khổ. Tôi cho các bạn thấy khổ rất nhiều khổ. Nhưng mà
các bạn thấy được cái khổ rồi, các bạn hạnh phúc chưa? Trong lúc nhờ gì, nhờ cái thiền, nhờ cái pháp lý nó
đưa các bạn tới, thấy cái hạnh phúc thấy không ?
Đó, cho nên chúng ta phải ở trong cái khổ tìm ra hạnh phúc. Chúng ta phải ở trong cái động tìm ra cái tịnh.
Tại sao không khuyên các bạn đi lên núi tu? Tôi xin thú thật các bạn trên núi còn động hơn thế gian. Bởi
thế gian tuy vợ mình chửi nhưng mà nó biết nấu cơm cho ăn. Trên núi mà ma quỷ, cọp beo chửi không ai
nấu cơm cho mình ăn, bạn thấy không? Cho nên cái cảnh tu ở gia đình tốt hơn đi lên núi, núi đâu có thanh
tịnh. Bởi vì loài nó còn thấp hơn hạ trí vô tri, vô giác nhiều. Đó, rồi nó đâu có giúp mình tiến hóa được. Mà
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ngay trong gia cang có vợ con đòi hỏi cái này, cái kia, đòi hỏi nhiều chừng nào, mình kể những vị đó là
những vị thầy của chúng ta. Chúng ta phải học hỏi nơi thầy, thì chúng ta làm vừa lòng tất cả, thì chúng ta
diệt cái sân của nội tâm. Mà nếu chúng ta không làm vừa lòng tất cả thì cái sân nó tồn tại trong đầu óc
chúng ta, chúng ta độc tài. Tao là cha mày mà mày sai tao hốt cứt, sao mày. Nhưng mà mình vẫn hốt cứt,
mình vẫn làm việc siêng năng hơn. Vì con, vì vợ, vì tình thương của xã hội đất nước quần chúng nhân loại
thì mình phải làm nhiều hơn, để chi? Hành động và tư tưởng mình ảnh hưởng. Tuy rằng mình nói không
được nhưng mà mình sẽ gởi tư tưởng lành cho nó. Hành động của mình cũng như cái gương trong lành để
cho con cái nó rọi, trong lúc nó đi ra ngoài nó tìm không có mà ở nhà nó có của quý, thấy chưa?
BẠN ÐẠO VIẾT
Dưới đây là những bài thơ và câu thơ mà Bành Chí ghi nhận được trong khóa sống chung Duyên Lành tại
Thiền viện Hai Không hai năm về trước để chia sẻ cùng các bạn.
Bài 1
Cua chơi trăng
Vằng vặc trời thu bóng xế trừng (hoàng hôn)
Vì thanh Cua mới mnuốn chơi Trăng
Nghiêng mai lách ngược quanh dòng bích
Ghé yếm bò nghiêng giỡn bóng Hằng
Cung quế chờn vờn hương mới bén
Vườn đào thoang thoảng gió như nâng
Một mai cá nước Cua vui phận
Trăng muốn tìm Cua dễ được chăng?
Tam Nguyên Yên Ðỗ
Nguyễn Khuyến dạy học
--

Bài 2
Ta có tình yêu rất mặn nồng
Yêu đời, yêu đạo khắp non sông
Tình yêu khắp cả trong hoàn vũ
Không thể yêu riêng khắp má hồng
Nếu khách má hồng muốn được yêu
Thì xin tâm thức hãy quay chiều
Hướng về phụng sự cho nhơn loại
Sẽ thấy tình ta trong biển yêu
Phật Thầy Tây An
--

Ái tình la cánh đồng hoa
Ðố ai vào đấy không sa lệ sầu
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Ðời mất vui khi đã trọn câu thề
Yêu là chết ở trong trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu
Cho rất nhiều mà chẳng thu nhận được bao hiêu
Hỏi làm sao không bơ vơ trong tâm tưởng
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Tân nhơn dục vấn nan niên kỷ
Ngũ thập niên tiền nhịn thập tam
Nguyễn Công Trứ
Và một câu nói của Ðức Thầy kính yêu như sau :
« Tôi cần một người, không biết tu, không biết ăn chay nhưng biết giúp đỡ mọi người Còn hơn một người,
biết tu, biết ăn chay mà mỗi mỗi mở miệng ra là chê trách chỉ trích mọi người !»
Hết
Quí thương và kính chào
Bành Chí (CA)
THƠ BẠN ÐẠO
Đại Hội Vô Vi
Đại Hội Vô Vi ta thực thi
Chung hợp tâm linh khối huyền vi
Chẳng phải nơi đùa hay tranh chấp
Tạo lòng ô trược tâm nặng trì
Nếu tâm thật lòng muốn dựng xây
Phát triển Vô Vi vui sum vầy
Tha thứ thương yêu hành tinh tấn
Giải bỏ ưu phiền điển tràn đầy
Đại Hội Vô Vi mở khắp nơi
Bạn nên ở nhà thiền thảnh thơi
Đi chi tạo động gây phiền phức
Tại nhà tu tiến cũng về trời
Bạn đi Đại Hội với tâm không
Không chấp, không chê, không hận lòng
Tâm luôn hướng thượng hòa mọi giới
Chung hưởng điển thanh thật sạch trong
Chỉ trích mọi người là chỉ ta
Nói xấu mọi người là nói ta
Thầy đã dạy ta là như thế
Người chính là ta chung một nhà

Ánh sáng hải đăng
Thầy là ánh sáng hải đăng
Giúp thuyền tìm được bến bờ bình an
Thầy là ông lão đưa đò
Giúp người lạc hướng xuống đò về quê
Thầy là Pilot tròn vo
Theo Thầy học đạo khỏi lo lạc đường
Thầy là Bắc Đẩu dẫn đường
Giúp người thẳng tiến một đường mà đi
Thầy là Đại Đức, Đại Bi
Cứu người lở bước sầu bi quay về
Thầy là thanh điển sáng soi
Độ người thanh nhẹ quay về cỏi Thiên
Tô Thế - Atlanta
-----------

Vĩ Kiên Đức Phật
Vĩ nhân chỉ có Thầy Hằng
Kiên trì hành đạo độ người tiến tu
Đức cao phước nặng dầy công khó
Phật quả chói ngời rạng Cữu Thiên
Tô Thế - Atlanta

Chúc bạn tinh tấn đi đúng đường
Vô Vi là Đạo của tình thương
Cùng nhau giúp đỡ tu thăng tiến
Đừng nên tranh chấp đi lạc đường
Thủy Bùi - Missouri 05/09/2014
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Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 6, 2014)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 33 “Không Còn Lưu Luyến”
Hotel Park Royal, Kuala Lumpur, Malaysia

Từ Phi Trường Kuala Lumpur đến khách sạn di chuyển trung bình 1 tiếng đồng hồ xe hơi. Ban Tổ Chức có
thuê nhiều chiếc xe bus để đón quý bạn về khách sạn. Chuyến đầu tiên khởi hành lúc 8:30 sáng. Chuyến cuối cùng
là 9 giờ tối. Quý bạn nào đến quá sớm hoặc quá khuya xin vui lòng đi tự túc bằng taxi. Nếu đuợc xin quý bạn đi
từng nhóm, trước nhất là vì vấn đề an ninh, sau là để tiện việc đưa đón.
Phi Trường Kuala Lumpur có 2 terminals : Kuala Lumpur International Airport (KLIA), và Low Cost Carrier
Terminal (LCCT). Xin quý bạn ghi rõ sẽ đến terminal nào.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối và ghi rõ
đến terminal nào, tỉ dụ KLIA hay LCCT.
Giờ đến: Vì chuyến bus đầu tiên khởi hành 8:30 am, và chuyến cuối cùng là 9 pm, khi mua vé máy bay xin quý
bạn cố gắng chọn chuyến bay đáp xuống phi trường Mã Lai trong khoảng thời gian từ 6 am đến 8 pm. Ngoài
những giờ trên xin quý bạn vui lòng đi tự túc bằng taxi.

Ngày

Giờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay

Khởi Hành
Từ Thành
Phố

Terminal
KLIA hoặc
LCCT

Đến
Đi

Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón quý bạn vào những ngày sau đây vì nhân lực giới hạn:
Ngày đến 19, 20, 21, và 22 tháng 09 năm 2014: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường KLIA
hoặc LCCT về khách sạn Park Royal Kuala Lumpur.
¾ Ngày về 26 tháng 09 năm 2014: Chúng tôi có tổ chức xe bus để đưa những bạn không đi tour sau Đại Hội
ra phi trường.
¾ Ngày về 28 tháng 09 năm 2014: Chúng tôi có tổ chức xe bus để đưa những bạn đi tours ngày 26 và 27
tháng 9 ra phi trường.
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