Số: 996 Ngày: 10 tháng 8 năm 2014
Thöïc taâm
Thöïc taâm haønh phaùp roõ chôn taø
Phaät phaùp chôn haønh töï xuaát ra
Hoïc hoûi khoâng ngöøng roõ chính ta
Qui nguyeân gieàng moái töï phaân hoøa
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 2/11/2004 ñến 8/11/2004
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) Trí tâm khai triển có cần thiết hay không?
2) Người tu thiền cần siêng năng hay không?
3) Người tu thiền cần nói láo hay không?
4) Người tu cần chán không?
5) Nhịn nhục ñể làm gì?
6) Ðiển của ñại bi là sao?
7) Tiếp thu ñiển trời ñể làm gì?
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1) Montréal, 02-11-04 11:15PM
Hỏi: Trí tâm khai triển có cần thiết hay không?

2) Montréal, 03-11-04 1: 40 AM
Hỏi: Người tu thiền cần siêng năng hay không?

Ðáp: Thưa người tu thiền rất cần trí tâm khai triển
Kệ:
Khai triển trí tâm là quí nhất
Quán thông tự thức tự khai lần
Tình ñời duyên ñạo tự phân lần
Quí tưởng Trời cao nguyện góp phần

Ðáp: Thưa người tu thiền rất cần siêng năng hành
pháp
Kệ:
Tu thiền rất cần sự siêng năng
Qui hội tình người ñạt ñược duyên
Khai triển chính mình qui hội tiến
Tình thương ñạo ñức tự tâm hiền

3) Montréal, 04-11-04 10: 15 PM
Hỏi: Người tu thiền cần nói láo hay không?

4) Montréal, 05-11-04 11: 45 PM
Hỏi: Người tu cần chán không?

Ðáp: Thưa người tu thiền không cần nói láo
Kệ:
Sự thật là chơn lý chẳng ñổi
Ai ai cũng quí chẳng nhồi khổ
Thành tâm tu học niệm nam mô
Quí tưởng Trời cao thức giác rồi

Ðáp: Thưa người tu thiền cần nhịn nhục ñể tiến tới
Kệ:
Thực hành tiến tới sẽ an tâm
Chuyển hóa thâm sâu hiểu các ngành
Tận ñộ tình trời không gạt bỏ
Trì tâm tu luyện ñạt chẳng lo

5) Montréal, 06-11-04 4: 00 AM
Hỏi: Nhịn nhục ñể làm gì?

6) Montréal, 07-11-04 11: 05PM
Hỏi: Ðiển của ñại bi là sao?

Ðáp: Thưa nhịn nhục ñể nhận ñiển của ñại bi
Kệ:
Nhịn nhục ñể tiếp thu ñiển trời
Phân minh ñời ñạo rõ hành trình
Trí tâm ổn ñịnh phân ñường ñạo
Quí tưởng Trời cao chuyển sắc màu

Ðáp: Thưa ñiển của ñại bi quang chiếu sự sáng suốt
cho hành giả
Kệ :
Ðại bi quang chiếu vô cùng tận
Mến cảm thương yêu nguyện góp phần
Trí tuệ phân minh ñường chánh pháp
Qui nguyên thiền giác chuyển phân lần

7) Montréal, 08-11-04 1: 40 AM
Hỏi: Tiếp thu ñiển trời ñể làm gì?
Ðáp: Thưa tiếp thu ñiển trời ñể phục vụ người ñau khổ
Kệ:
Tiếp nhận ñiển trời ñể phục vụ
Chuyển biến vô cùng tự giải mù
Khai thông trí tuệ hồn an du
Minh tâm kiến tánh chẳng còn mù
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Hòa
ðiển thanh phân giải tiến thân hòa
Càng luyện càng tu lý thiết tha
Quy thức ñiển hồn khai tri giác
Giúp ñời minh ñạo hợp hòa ca.
Hòa ca ñời ñạo pháp phân hòa
Vũ trụ càn khôn chuyển thức qua
Nới rộng ñường tu thành chuyển thức
Phân minh ñời ñạo rõ chữ Hòa.
Chữ Hòa ban rải khắp gần xa
Tự nguyện phát tâm cống hiến ta
Dâng Phật dâng Trời tâm sống ñộng
Không ngừng thanh lọc chẳng còn xa.
Còn xa khai mở luận phân bàn
Trí ñộ khai từng thức sáng ban
Nguyện niệm Nam Mô trần tâm dứt
Hít thở khai thông tự vẹt màn.
Vẹt màn ô trược chẳng cần than
Thực hiện lòng thành triết ñược ban
Sáng suốt minh tâm từ giao ñộng
Học thanh giải trược chẳng bàng hoàng.
Bàng hoàng vì bởi chẳng hành sang
Nguồn Cội trên ñường lý chuyển quang
Tâm nhẫn trí hòa xa vọng ñộng
Thực hành chơn pháp tự cầu an.
Cầu an rõ lẽ tự vui bàn
Trí ñộ thực hành cảm sáng ban
Giải trược lưu thanh hòa tam giới
Cầu xin muôn loại tự khai màn.
Khai màn học hỏi lý Cha ban
Tự quyết khai minh tự luận bàn

Bến giác quê xưa, tâm tự thức
Khai thông trí tuệ, ñiển khai ñàng.
Khai ñàng mở rộng chiều quang tiến
Chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền
Giá trị vô cùng duyên tận ñộ
Ngày ñêm học hỏi giải tâm phiền.
Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến
Quyết ñịnh chưa minh nợ tạo duyên
Càng tiến càng tu hành chơn thức
ðồng hành ba cõi tự tầm xuyên.
Tầm xuyên khai mở tâm phiền muộn
Phục vụ tận tâm, chẳng tín cuồng
ðiển giới khai vòng minh ñạo pháp
Trí tâm học ñạo trở về luôn.
Về luôn Nguồn Cội ñang chờ sẳn
Quý Mẹ, tưởng Cha, rõ chị Hằng
Ánh sáng tràn ñầy ñồng chuyển chiếu
Chỉ ñường vạch lối, vẻ công bằng.
Công bằng ân ñộ tâm thường giác
Xét cảnh ân ban thành Thánh ðạo
Phân giải ñủ ñiều thuyết thấp cao
Nhơn sinh tự thức tự khai mào.
Khai mào nguyên ñiển bình thanh giới
Phát nguyện từ ñây ñộ giúp ñời
Vốn luyến Cha Trời nay tự thức
Vô cùng sống ñộng, chẳng còn rơi.
Còn rơi vì bởi khinh thường ðạo
Thế cảnh trường thi, tự bước vào
Giải thoát do mình hành ñúng pháp
Ra vô hít thở, rõ chiều cao.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Thiền viện Vĩ Kiên, 25-05-1986
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYÊT GIẢNG

LUẬT HAI KHÔNG ( Vui Hạnh Từ Bi - Dallas-1988)
Chính bản thân tôi mấy chục năm nay cũng sống trong một biển yêu thanh tịnh ñể tự khai triển tâm linh và
ñóng góp cho tất cả mọi người trong một tinh thần bất vụ lợi, mới nhận thức ñược ngày ñến và ngày ñi của
tâm linh tại mặt ñất này. Chúng ta ñến ñây ñể làm gì? Câu hỏi này tất cả nhân loại ở thế giới ñã và ñang
thắc mắc. Tại sao có sự hiện diện của tôi trên mặt ñất này, ñể làm gì? Nhưng kỳ thật rất quý báu.Chúng ta
có một khối óc tinh vi, có cơ tạng, có tay chân tương ñồng với Vũ Trụ, chúng ta ñến ñây ñể lập lại trật tự
cho mặt ñất và thực hiện tình thương và ñạo ñức. Các bạn sống tới ngày hôm nay, nam, phụ, lão, ấu, các
bạn thấy rằng các bạn ñang sống trong cơ cấu tình thương và ñạo ñức. Nếu ngoài cơ cấu tình thương và
ñạo ñức thì các bạn không ăn ñược, không ngủ ñược, không làm việc ñược. Ăn, ngủ, làm việc, bài tiết, ñều
là ở trong tình thương, trong cái Ðịnh Luật Hóa Hóa Sanh Sanh, tiến hóa không ngừng nghỉ.
Cho nên người tu của Vô Vi phải ý thức rõ hai chữ “Vô Vi:” tôi ñến với cái Luật Hai Không; tôi ñến cũng
Không, và tôi sẽ ra ñi với Không, nhưng mà một cái Không sáng suốt, Không dũng chí, cái Không có tự
ñạt, tự hành, tự tiến; cái Không ñó mới là cái Không giá trị cuối cùng trong cuộc hành trình trở về nguồn
cội. Còn “ñến với Không” nhưng mà trong cái Không ñó nó Có: nó có tình yêu, nó có tình thương, nó có
sân si, nó có mọi sự gây cấn, ñể nó quán chuyển tâm thức của chúng ta và cho chúng ta tiến tới một con
ñường tự tu tự tiến, giải tỏa những sự phiền não sái quấy trong nội tâm của chúng ta. Từ hoàn cảnh của bản
thân, của tâm linh ñến gia ñình, xã hội, nhân loại, triền miên học hỏi, không có thì giờ nào ngừng nghỉ
Ðịnh Luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ. Lúc ñó chúng ta mới thấy rằng hạnh hy sinh của vạn linh ñều có,
hạnh hy sinh của nhân loại ñều có, hạnh hy sinh của Trời Phật ñều có. Chúng ta cảm thức ñược sự hy sinh
vô cùng ñó triền miên quây quần trong tâm thức của chúng ta. Vậy chớ chúng ta học ñược những gì?
Chúng ta học ñược sự hy sinh. Chúng ta ñã chán chê những cái bản chất tham sân của chúng ta, những cái
bản chất dâm dục ô trược của chúng ta, si mê trần tục của chúng ta; ñâm ra tranh ñấu vô lý, hăm he chém
giết lẫn nhau; cái ñó cũng là vô lý. Chúng ta phải dứt khoát và buông bỏ tất cả những sự ñó trong tâm thức
của chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới tận hưởng ñược niềm sống trong lẽ sống hiện tại, nó ñang dìu tiến
tâm linh chúng ta.
Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33, năm 2014
“Không Còn Lưu Luyến”
Ngày 8 tháng 8 năm 2014
Kính gởi quý bạn ñạo,
Thời gian thấm thoát, chỉ còn khoảng 6 tuần lễ là sẽ ñến ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33 ñược tổ
chức tại ðông Nam Á theo sự mong ñợi của quý bạn.
Nếu quý bạn ñi các hãng máy bay AIR Asia, hay Tiger Air, xin lưu ý ñịa ñiểm tụ họp sau ñây ñể
Ban Chuyển Vận ñưa về Khách Sạn, vì sân bay LCCT ñã ñổi thành sân bay mới KLIA2.
1) ðiểm hẹn cho bạn ñạo ñến KLIA2:
Kể từ tháng 5 năm 2014, sân bay LCCT (Low Cost Carriers terminal) dùng cho hành khách bay với
những hãng hàng không như Air Asia (Air Asia X, Air Asia Zest, Air Asia Indonesia, Thai Air
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Asia),TigerAir, Cebu Pacific Air, Malindo Air và Lion Air ñược dời về KLIA 2 (Kuala Lumpur
International Airport 2).
Sau khi quý bạn ra khỏi Immigration, lấy hành lý và thông qua Hải Quan, quý bạn sẽ ñi ra
International Arrival Hall, nằm tại lầu 2. Trước mặt quý bạn là tiệm Hot Link và Celcom. Nhìn qua tay
trái, quý bạn sẽ thấy OLD TOWN WHITE COFFEE. ðây là ñiểm hẹn của BVC. Yêu cầu quý bạn
chờ Ban Vận Chuyển trước khu vực của OLD TOWN WHITE COFFEE nếu quý bạn không thấy bạn ñạo
với bảng VÔ VI ñứng chờ trước tại ñiểm hẹn này.
Tại ñây quý bạn có thể ngồi nghỉ trong khi ñợi BVC. Nếu quý bạn muốn mua sim card ñể liên lạc
về nhà thì có thể mua tại Hot Link, Celcom hoặc quý bạn có thể ñi thêm khoảng 20 mét từ OLD TOWN
WHITE COFFEE ñể mua sim card của công ty TUNE TALK. Với giá 30 MYR (khoảng 10 USD), quý
bạn có thể dùng thẻ sim này trong vòng 30 ngày.

2) Di chuyển tự túc bằng Taxi tại KLIA2:
Trong trường hợp quý bạn ñến phi trường vào những giờ quá sớm hoặc quá khuya, hoặc ngoài các
ngày BVC ñưa ñón, quý bạn có thể lấy taxi tự túc về khách sạn như sau.
Sau khi ñi ngang tiệm OLD TOWN WHITE COFFEE, quý bạn tiếp tục ñi khoảng 200 mét thì sẽ
thấy tiệm GIORDANO nằm phía bên trái. Nếu quý bạn dùng xe trolley của phi trường ñể ñẩy hành lý thì
quý bạn quẹo phải trước khi gặp tiệm GIORDANO ñể lấy thang máy (lift) xuống Level 1.
Xin lưu ý, quý bạn nào chỉ kéo vali không cần dùng thang máy thì ñi thẳng qua khỏi tiệm GIORDANO ñể
lấy escalator nằm ngay bên trái tiệm và xuống Level 1.
Sau khi ra khỏi thang máy, quý bạn sẽ thấy trước mặt là một dãy Taxi counters là nơi bán taxi
coupons (với giá ấn ñịnh). Quý bạn hãy ñến quầy bán TAXI COUPONS vì loại này là rẻ nhất (quầy này
nằm phía tay trái của một dãy Taxi counters). Tùy theo số bạn ñạo và hành lý quý bạn ñem theo, nhân
viên bán vé taxi sẽ bán cho quý bạn loại coupon nào. Cách thức và giá cũng giống như quầy bán taxi
coupons tai KLIA (xin xem Cẩm nang).
Sau khi mua vé xong, quý bạn ñi ra cửa số 5 ( DOOR 5) ñể lấy taxi về khách sạn.
Xin lưu ý quý bạn phải nhớ ñem theo tên và ñịa chỉ của Khách Sạn ParkRoyal thì người bán vé mới
ấn ñịnh ñược giá vé.
ðịa chỉ Khách Sạn:
PARKROYAL KUALA LUMPUR, 54A, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
3) Xin quý bạn lưu ý sân bay KLIA không thay ñổi và các tin tức trên chỉ áp dụng cho bạn ñạo ñi
hãng hàng không AIR ASIA hay Tiger Air. Xin quý bạn ñọc cẩm nang về ñiểm hẹn của BVC tại KLIA.
4) Chúng tôi ñã gởi cẩm nang ñến tất cả quý bạn (ngoại trừ bạn ñạo ở Việt-Nam sẽ nhận cẩm nang
(bảng chánh) vào ngày check-in khách sạn). Nếu quý bạn nào chưa nhận cẩm nang, xin liên lạc Ban Ghi
Danh ñịa phương mình cư ngụ hoặc email: ghidanhdh2011@gmail.com

Thành thật cảm ơn quý bạn.
Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại ðại Hội “Không Còn Lưu Luyến” 2014.
Ban Tổ Chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế
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