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Tieán Hoaù
Tieán hoùa duõng haønh taâm ñaït thöùc
Qui nguyeân nguoàn coäi phaùp phaân huyeàn
Ñieån giôùi khai thoâng ñöôøng taâm ñaïo
Khai trieån voâ cuøng phaùp phaùp xuyeân
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) Ăn để làm gì?
2) Một số bạn đạo sống với Bé nhiều ngày Bé cảm thấy sao?
3) Cơ duyên nào thúc đẩy nhiều người đến với Bé trong thâm tình quí yêu Bé như vậy?
4) Bé lại sửa soạn đi đâu nữa?
5) Bé nghĩ sao về việc ra đi này?
6) Bé đang ở trong căn phòng giữa biển cả, Bé cảm thấy có gì lạ không?
7) Tình người là gì?
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1)Hỏi: Ăn để làm gì?
TL: Thưa ăn là định luật hóa hoá sanh sanh trên mặt đất, sự giao cảm điện năng biến thành mùi vị thích
khẩu, mà tạo thành sự hóa giải của nội tâm. Người đời chỉ biết nhai nuốt mà không biết được luật tiến hóa
của vạn linh, còn người tu thiền tinh tấn thì tự cảm thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, thông
cảm tình Trời sống động, tâm tư tự phát triển theo điện năng, hoà hợp với nguyên lý của thanh quang mà
sống. Ở đời này luôn luôn có hai chiều lên và xuống rõ rệt. Tâm thức buông bỏ duyên nghiệp tức là lên,
ôm lấy và quan trọng hóa duyên nghiệp là xuống. Sự tiến hóa lên xuống vô thường của tâm linh, tạo thành
lý luận thanh hay là trược đó thôi. Người chơn tu thì đóng cửa đời, mở tâm đạo, không nói nhiều, chỉ có
hành nhiều thì tâm thức sẽ đạt thông, thì năm nào cũng đã và đang nằm trong định luật tiến hóa như nhau.
Trước kia chưa có đèn điện thì lấy đá chọi với nhau thành lửa. Bây giờ văn minh hơn thì cũng nằm trong
nguyên lý cọ sát mà ra. Nguyên lý là nguyên lý vẫn không thay đổi, nhứt bổn tán vạn thù, vạn thù qui nhứt
bổn là vậy. Chịu tu thiền thì sẽ được biết rõ chính mình hơn, tránh sự va chạm không cần thiết mà tự
hướng về tâm linh nhiều hơn. Con người trên mặt đất đang hướng về tâm linh sau cuộc va chạm không lối
thoát.
Kệ:
Iểu iểu minh minh tự xét bàn
Càn khôn qui một cảm thân an
Khai thông trí tuệ tùy duyên thức
Nhập định tham thiền trí phát quang
2) 02-01-92
Hỏi: Một số bạn đạo sống với Bé nhiều ngày Bé cảm thấy sao?
TL: Thưa nhiều ngày chung sống với nhau lại càng thấy rõ duyên phước hơn. Mọi người đều gặt hái không
nhiều thì ít việc đời lẫn việc đạo. Qua sự cảm thức tùy theo trình độ, đọc mục Bé Tám lại càng hiểu nhiều
hơn, phước duyên tâm đạo tràn đầy, rồi đây mỗi người phải ra về với một chơn lý trong thực chất, tự tin
trong luật tiến hóa nhiều hơn. Bạn đạo cảm thấy không có kỳ nghĩ nào đầy đủ bằng kỳ nầy. Duyên phước
tự nhiên tràn ngập, vui thật là vui.
Kệ:
Duyên phước tràn đầy lại có may
Tâm tư phát triển cảm vui vầy
Ai đi ai ở tùy luật định
Sắc không không sắc rất là hay.
3) 03-01-92
Hỏi: Cơ duyên nào thúc đẩy nhiều người đến với Bé trong thâm tình quí yêu Bé như vậy?
TL: Thưa nguyên ý của Bé chỉ biết tu và tận dụng khả năng sẳn có của Bé giúp đỡ mọi người nếu cần.
Trên 30 năm tận tụy lo tu ngày cũng như đêm, chẳng dám xao lãng sự tiến hóa không ngừng nghỉ của phần
hồn. Dù trở ngại hay không trở ngại cũng là điều kiện tiến thân, việc tốt hay là việc xấu quân bình, xem
trọng như nhau không nuôi dưỡng tâm hồn chê khen, loạn động nữa, quyết tâm lui về thanh tịnh giải thoát.
Cho nên mọi người đến với Bé sẽ không có sự phiền hà trách móc nữa. Bé cảm thấy mọi người đều có cơ
hội tiến hóa như Bé đã và đang thực hành, tình thương yêu và kính mến giữa bạn đạo và Bé càng ngày
càng thông cảm và đậm đà hơn.
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Kệ:
Giải thông nguyên lý tức giận hờn
Cảm thức chơn tu lại biết ơn
Ðời đạo song hành tâm tự luyện
Thức hồn tiến hóa báo đền ơn
4) 04-01-92
Hỏi: Bé lại sửa soạn đi đâu nữa?
TL: Thưa Bé được tin đi nghĩ một nơi ấm áp hơn nơi này, Bé lại phải ra đi trong một tuần mới trở về.
5) Hỏi: Bé nghĩ sao về việc ra đi này?
TL: Thưa tùy duyên của cuộc sống, Bé đã nói Bé đang sống trong sự yêu thương và giúp đỡ của các bạn,
Bé chỉ biết đi mà thôi, nơi nào cũng học hỏi và tiến hóa, cũng làm việc bằng tâm thức, việc làm của Bé
không bị xao lãng, tinh thần phục vụ lúc nào cũng sẵn sàng.
Kệ:
Cơ duyên biến chuyển vẫn tâm an
Ði đứng nói năng vẫn xét bàn
Trong có lại không tùy ý thức
Hướng thanh giải trược tự phân bàn
6) 06-01-91
Hỏi: Bé đang ở trong căn phòng giữa biển cả, Bé cảm thấy có gì lạ không?
TL: Thưa Bé cảm thấy ý lực cộng tác giữa con người và con người rất chặt chẽ, đã tạo thành một thành
phố nhỏ đầy đủ tiện nghi trên mặt biển, cũng là một bài học chung sống hòa bình của những người có cơ
duyên tham dự, sống trong một cuộc sống vui chơi lành mạnh, tự xóa bỏ hận thù trong tâm. Chung qui
cũng do tâm con người mà ra, có cơ hội sống chung hoà bình thì mới thấy khả năng của con người trên mặt
đất. Nếu nhơn loại biết tu học để tiến hóa chung hướng về phần hồn giải thoát thì quí biết là bao, tình Trời
và tình người sống động và trật tự
Kệ:
Chung vui lành mạnh tiến hoà bình
Cảm thức nhơn sinh chuyển chuyển khuynh
Tâm thực lòng thành tâm đạt thức
Mênh mông biển cả sẳn hành trình
7) 07-01-92
Hỏi: Tình người là gì?
TL: Thưa tình người là giữ trật tự nhiên hậu mới thấy được bản chất trung hiếu , thật thà thương yêu và
xây dựng, ưa thích chung sống hoà bình, tùy duyên cứu giúp mọi người tận tình và không lợi dụng. Tâm
làm thân chịu, nhịn nhục tối đa, tình người sẽ được bộc lộ vui hòa thương yêu. Biết được nguyên lý sống
khổ có nhau, không mê chấp phê phán người khác mà không chịu sửa mình. Biết được mình đang sống
chung nguyên khí của Trời Ðất, tâm linh là một, đang thực hành trong sự tiến hóa tùy duyên mà thức, tùy
duyên mà độ, luật nhơn quả công minh, chăm lo tu học tiến hóa thì mới kịp kỳ khai thông khối óc.
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Kệ:
Vui say đời đạo tiến thân hòa
Khổ cảnh trần gian chẳng thiết tha
Chung sống thăng hoa khai triển tiến
Tình người rõ rệt vượt xuyên qua

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Thoát Dục
Nhơn sanh cơ cấu chuyển phân mầu

Tầm xuyên bến giác qui nguồn cội

Tạo dục quí thân thuyết đổi trao
Qui hội chơn hồn trong thức giác
Thực hành thanh tịnh trở về mau.

Cấu trúc siêu nhiên tự chuyển hồi
Thức giác tâm Không rõ ngộ ngôi
Bền tâm xây dựng chẳng sang tồi.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Đào sâu quán chuyển tâm thường dục
Dẹp bỏ giao thừa trong một kiếp

Tồn kho vô tận chẳng quanh co
Rõ lẽ Trời ban đã dặn dò

Giải nghiệp trần tâm chẳng có phiền
Hư vô thanh tịnh thạch bàn yên.

Chớ vội mưu cầu duyên đổ vỡ
Thực hành thanh tịnh niệm Nam Mô.

Bàn yên giải tỏa trí tâm phiền

Nam Mô lục tự khai hành triển

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

Thức giác bình tâm chẳng cảm phiền
Chơn đạo trong lòng qui tự đắc
Sửa mình liên tục dẹp phàm điên.
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Phàm điên tạo dục gây phiền não
Nặng nợ trần gian khó bước vào
Vũ trụ càn khôn nào hoại nát

Sanh mầu ô trược kẻ trước sau
Tranh chấp chấp tranh tạo khác mầu
Điển giới qui hồi chung một mối

Vui cùng Trời Phật rõ chiều cao.

Sắc không không sắc chẳng tô mầu.

Chiều cao xoay chuyển không ngừng nghỉ
Quán độ trần gian chuyển hợp thì

Tô mầu đội lớp trần gian trược
Che đậy chơn lòng đầy uất khí

Đi lại thức hồn trong một kiếp
Bình tâm thanh tịnh tự bàn thi.

Khổ cảnh đày thân trong cực nhọc
Bất minh chơn đạo tự làm suy.

Bàn thi đời đạo quay quần chuyển

Làm suy cơ thể Trời ban phước

Gút mắt khai thông đạt pháp huyền
Sáng chói huyền thiên nay tận độ
Duyên lành tự học tự tham thiền.

Tự diệt hồn linh về địa phủ
Khóc lóc thở than đầy máu lệ
Cực hình tự tạo biết mình ngu.

Tham thiền nhập định tự tầm xuyên
Thắng cảnh siêu nhiên sẵn nối liền
Qui nhứt tâm hành năng tự đạt

Mình ngu tự khép mạng vào tù
Tha thiết cầu xin rõ ý ngu
Chật vật đủ điều than thở thở

Cảm minh thiên địa giải tâm phiền.

Chẳng ai đếm xỉa đến người ngu.

Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến
Khó hiểu huyền cơ khó ở yên

Người ngu vì bởi chưa minh đạo
Tạo dục trần tâm khó bước vào

Thử thách muôn chiều gieo vọng động
Hướng về thanh tịnh rõ huyền thiên.

Thiên lý hành trình duyên tự thức
Tự tu giải tỏa ở tầng cao.

Huyền thiên bí pháp trong thanh tịnh

Tầng cao chiếu rọi ánh trăng sao

Thực hiện công phu tự phát minh
Giao cảm qui hồn chơn giác lý
Nơi nào cũng vậy cũng đều khinh.

Mát mẻ thương yêu kép với đào
Cao đẹp tràn đầy duyên hợp thức
Quán thông chơn pháp rõ chiều cao.

Đều khinh khai triển muôn tình đạo
Thức giác qui không tự bước vào

Chiều cao chiếu độ nhơn sinh nhận
Học hỏi tràn đầy nghĩa với ân

Cao đẹp lòng thành duyên tận độ
Cứu hồn vượt khỏi dục sanh mầu.

Thanh tịnh do Trời duyên tận độ
Thực hành chơn pháp tự mình phân.
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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.
Lương Sĩ Hằng.
Manila, 16-04-1987

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Chân Thành Phân Giải
Melbourne, ngày 6 tháng Giêng, năm 1985
Thưa các bạn!
Hôm nay là buổi chung thiền của tất cả huynh đệ, tỷ muội chúng ta như thường lệ, mỗi người đều bước
vào trong giờ trật tự thiêng liêng, luôn luôn hướng thượng và thực hành ba pháp: Soi hồn, Pháp luân và
Thiền định. Mưu tìm lại trật tự sẵn có của chính ta. Mọi người chúng ta cố gắng thực hành đêm đêm tại gia
cang để chờ đến lúc chung hội tham thiền. Khắp các nơi, các thiền đường cũng đều thực tập như vậy. Lòng
lúc nào cũng muốn trở về với dung điểm thanh tịnh và tận dụng thanh điển sẵn có của chính chúng ta. Khai
mở trung tim bộ đầu hướng thượng. Nhớ tưởng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, tham thiền nhập
định quy chơn giác. Mong sao thực hiện cho kỳ được thanh tịnh để nhận rõ chơn tướng của chính mình. Bỏ
công ra tu học, bỏ công lập lại trật tự mới cảm thấy sự thanh nhẹ hiện tại ta đạt được và do tâm hành, thực
hành mới có được. Ý thức rõ con đường đến như con đường sắp đi, chúng ta gặt hái được một chút kết quả.
Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Đêm đêm các bạn đã kiên nhẫn lo tu, giữ lấy phần
thanh tịnh và ước mong được hòa hợp với tất cả để quy về chơn giác sẵn có của chính hành giả.
Tình thương khao khát vô bờ bến đối với Đấng Cha Lành, đối với những người kính yêu Bề Trên. Chúng
ta không sao dám quên, luôn luôn nung nấu và nuôi dưỡng tinh thần đó. Thành ra càng ngày càng tu, thực
hành đứng đắn, thì sự tranh chấp và nghi ngờ giữa bạn đạo và bạn đạo lại không có. Vì tinh thần của chúng
ta quy không và chúng ta lại mong muốn đem lại cho một cộng đồng Vô Vi, mọi người Vô Vi sẽ có cơ hội
được ngồi chung nhau. Càng ngày số người càng đông, mới thấy rõ chung thiền là quý giá. Trước kia ta
còn động, trong lý luận tranh chấp, phê phán, chia rẽ, đâu có bằng lòng ngồi chung với nhau. Ngày hôm
nay chúng ta biết ngồi chung với nhau, tham thiền, nhập định. Chúng ta lại tự bỏ cái bản chất ích kỷ, độc
tài, ghen ghét. Những cái bản chất đó đem lại cho chúng ta thấy cái gương mặt rùng rợn, ghê tởm mà mọi
người đều chê bai chúng ta. Lắm lúc ta thầm tưởng rằng ta đã tu cao, ta nhẹ, ta hiểu hết chơn lý, ta đã truy
tầm mọi việc nhưng mà rốt cuộc chỉ có một việc của chính ta: sân si, ghen ghét, mê chấp không cải tiến
được. Từng hành trình, tự đặt nhiều luận thuyết, từ giả thuyết này tới giả thuyết nọ đều là hư ảo, không
đắc, làm cho tâm hồn càng ngày càng rối loạn, bành trướng sự sân si, dục tánh cao cường, lôi cuốn mình đi
xuống và không đi lên.
Cho nên người tu Vô Vi phải ý thức rõ rằng tại sao chúng ta đi tu? Chúng ta đã mất quân bình. Chúng ta
mới trở lại với sự quân bình, mà để thực hiện tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta ở trong cái
chấp, trách lẫn nhau, tạo mê loạn cho chính mình về ta. Luôn luôn xuất hiện trong đôi môi, khuyên người
này tu, người nọ tu mà tâm chúng ta không chịu tu. Làm sao thành đạt ở tương lai ? Rồi bày ra sự tranh
chấp, phê phán không hành, làm sao tiến? Cho nên hàng tuần chúng ta cố gắng tự động phát tâm đến một
nơi nhỏ hẹp, một căn nhà của một tư nhân chứ không phải của cộng đồng Vô Vi làm ra, để tham thiền, để
học chữ hòa với nhau. Đêm đêm tại gia chúng ta cũng lo tu, cũng để thực hiện chữ hòa mà thôi. Càng thực
hiện chúng ta càng thấy rằng giá trị vô biên trong sự nhẫn hòa là vô cùng. Chúng ta đã tự vượt từ kiến thức
này cho đến kiến thức nọ. Tiến tiến mãi mãi không ngừng nghỉ thì ta không có vì lý do nào mà ngưng lại
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để xây dựng sự tranh chấp từ gia cang cho đến xã hội. Chúng ta mới giữ thanh tịnh để hòa tiến trong sáng
suốt.
Uổng cho một kiếp tu học, đạt được sự sáng suốt để hỗ trợ cho những người kế tiếp mà tự thức cộng đồng
thanh cao là cao quý, chớ không nên đặt ta vào chỗ moi móc mà không tiến hóa. Chúng ta có thượng,
trung, hạ, chúng ta mong quy nhất trong ba cõi này. Tinh khí thần đang tập trung để thực hiện. Tình đời tạo
sự hao phí. Tình đời đã đem cho chúng ta xuống lún sâu, vì sự tranh chấp. Dục tính chôn sống phần hồn,
tạo điều kiện mê muội, lấy đạo tạo đời, lật ngược tình thế, nói láo gạt mình, để làm gì? Cho nên mọi người
đã tu, ý thức rõ: Cái điều quan trọng là phải thật thà với chính mình. Thiếu thật thà với chính mình thì
chính ta là người lường gạt ta mà thôi, chớ chẳng ai lường gạt ta.
Vật chất là cõi tạm. Khi ta cần nó, nó là thầy ta và ta vượt khỏi nó thì ta cũng cảm ơn nhờ nó chúng ta tiến.
Đạt được chữ hòa thì chúng ta vẫn quý yêu nó bằng sự sáng suốt chớ không tạo sự tranh chấp mà để quý
yêu tiền bạc. Tạo sự tranh chấp mà để che chở sự sai lầm của chính mình. Khắp các nơi bạn đạo trên thế
giới cũng đã và đang gặp phải những sự trở ngại đó. Bước vào thiền đường, chữ hòa chưa trọn, thậm chí kẻ
đã đưa nhà ra xây thiền đường, cũng có khi trách móc bạn đạo, vì chữ hòa chưa có, chưa trọn. Cũng có nơi
rất trọn lành, quý mến tất cả bạn đạo đến với ta, thương yêu vô cùng, nhẫn hòa chịu đựng, học mọi sự thiệt
thòi, nhịn nhục để xây dựng.
Trên bình diện tất cả của giữa loài người và loài người đã bước vào con đường tu, thấy rõ chính hành giả
đã tháo gỡ được một phần lớn, lập hạnh hy sinh, đưa căn nhà ra đón rước những bạn hiền đến học tu và
dạy chúng ta tu. Người đưa nhà ra đã bị phê phán, chịu đựng đủ thứ, cảm thấy trên trường đời thiệt thòi
quá nhiều nhưng mà trong tâm đạo nhận xét rõ Thượng Đế luôn luôn ban tâm cho chúng ta, hớn hở chờ
đến ngày chủ nhật, chờ đến giờ thiền và mong muốn có mọi người đến với chúng ta, để được học hỏi, để
được xây dựng, để được gởi gắm những sự động loạn, mê chấp mà chúng ta không sao gỡ rối cho chính ta
được. Nhờ có bạn đạo đến nhà, mới đem lại những sự ảnh hưởng tốt đẹp và cho chúng ta có cơ hội thức
tâm. Sau một thời gian phục vụ, huynh đệ tỷ muội vui vẻ trong một bữa cơm thanh đạm, trong một giấc
thiền thanh tịnh, chung vui nhớ đến nguồn cội, nhớ đến cửu huyền thất tổ, nhớ đến những sự sai lầm và
biết chúng ta có một căn bản quý báu vô cùng, và mong được trở về dung điểm đó thì sự trở ngại lại tan
biến mất trong giây phút tham thiền, chung họp giữa tình thương huynh đệ tỷ muội.
Quý thay và lành thay, trong giây phút thức giác của tâm linh đã đưa chúng ta về bến giác lúc nào mà
không hay. Thấy rõ sự tranh chấp của ta không có giá trị. Sự đòi hỏi của chúng ta không có giá trị nhưng
mà sự thực hành của chính ta là mới có giá trị. Hiểu được giá trị này thì hiểu rõ tình thương của Bề Trên đã
ban bố cho chúng ta. Cho nên cũng có nhiều bạn đã bỏ công ra tu và tìm kiếm đạo pháp khắp các nơi, cũng
lầm tưởng là chính hành giả đã đắc, đã đến, mà kỳ thị những người mới bước vào tu, không bỏ tâm phục
vụ những người đó. Rồi đâm ra độc tài, ích kỷ, lộ ra cái bản chất xấu xa của chính mình, thiếu hòa đồng và
tạo sự cô đơn cho chính họ mà thôi. Tại sao những người ta tu cao, bỏ công xưng danh tu bao nhiêu năm
nhưng lại bản chất eo hẹp, đi trong chỗ không cởi mở được.? Đó cũng do là cái nghiệp tâm của người mà
thôi, nhưng mà có cách nào gỡ được không? Nếu người thức giác và trì chí tu học. Làm đúng luật nhân
đạo, nhiên hậu mới có thiên đạo. Nhiều người lầm tưởng rằng tôi bước một bước là vào thiên đạo liền.
Không có điều này! Nếu bước một bước là bước vào thiên đạo liền thì kiếp trước các bạn đã thành đạo rồi,
đâu có đợi kiếp này để tái tục lo tu. Cho nên chúng ta tái tục lo tu, chúng ta thấy rõ nhân đạo chưa thành thì
thiên đạo không đạt. Chúng ta phải tròn, chịu mở thức hòa đồng, tranh chấp của nội tâm, phải biết tha thứ
và thương yêu. Nhiên hậu mới bắt đầu học đạo. Do dũng chí thanh tịnh mới bước vào đạo. Trên đường đi
của đạo, đầy chông gai, đầy thử thách, đầy sự éo le để xây dựng cho tâm thức của chúng ta càng ngày càng
mạnh hơn.
Cho nên nhiều bạn ở khắp thế giới, cũng có nơi nhiều người đến và cũng có nơi cũng chẳng ai muốn đến..
Vì sao? Vì thiếu từ bi, không áp dụng từ bi để tiến thân. Cho nên sẽ kẹt vào dung điểm cô đơn, rơi rớt ở
tương lai. Tai sao trong căn nhà của một người dốt đạo, không hiểu đạo, tâm họ cởi mở, chịu hòa tan với
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mọi giới, mọi người đều đến vui vẻ. Bước vào đó xem như nhà của ta, đồng thanh tương ứng, đồng khí
tương cầu, thương yêu nhau vô cùng, trong tinh thần đóng góp xây dựng, từ thanh điển cho đến vật chất.
Rồi có nơi người ta nhắc đến tên là người ta đã hoảng sợ rồi. Tại sao? Vì hành giả không phải tu trong chữ
Hòa nhưng mà hành giả tu ở trong chữ củng cố địa vị ta đây. Nó ngược lại đường lối thực hiện của Vô Vi.
Càng ngày số người càng đông thì sự thanh lọc của Bề Trên càng ngày phải càng sáng suốt, để cho hành
giả tự thức, tự tu mà để thực hiện cho kỳ được cái bản chất từ eo hẹp đi tới lớn rộng, thanh hòa, chớ không
cho phép hành giả càng ngày càng khép chặt lại.

Thông Báo của Hội Vô Vi Canada
Số điện thoại của Hội Vô Vi Canada đã được thay đổi như sau:
514 8837358
Địa chỉ vẫn không thay đổi:
2590 Allard St. Montreal
Qc H4E2L4 Canada

Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam CA
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam CA Thông Báo
Mừng Lễ Noel tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
Hội AHVVHK Miền Nam CA có tổ chức ăn mừng lễ Noel tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào Chủ Nhật
ngày 24-12-2017. Chương Trình như sau:
10:40 AM – 11:40 AM:

Học Tuần Báo PTĐN

11:50 PM – 12:50 PM:

Thiền Chung

1:00 PM – 2:00 PM: Ăn Trưa
2:00 PM – 4:00 PM: Văn Nghệ và trao đổi quà
Kính mời quý bạn đạo ghi danh tham gia về trao đổi quà hoặc vào giúp vui văn nghệ.
************
Mừng Tết Mậu Tuất 2018 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
Mừng Tết Mậu Tuất tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi sẽ vào ngày Chủ Nhật 18-2-2018, tức mùng 3 Tết Mậu
Tuất.
Chương Trình như sau:
10 – 11:00 AM:
11:00 – 12:00 PM:
12:00 – 1:00 PM:

Lấy thiệp lì xì thơ của Đức Thầy
Thiền Chung
Ăn Trưa
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1:00 – 2:30 PM:

Văn Nghệ, Kịch, Đọc Thơ

2:30 PM:

Múa Lân

Kính mời quý bạn đạo khắp nơi hội tụ về gia đình Vô Vi ăn mừng Tết Mậu Tuất và thưởng thức buổi văn
nghệ đặc sắc. Kính mong quý bạn đạo ăn mặc trang phục đẹp và lịch sự để đón Tết.
Mọi liên lạc xin gọi:
Kim Anh Nguyễn: 714-580-5388
BảoKhanh Châu: 714-489-7767
Kính thư:
Võ Thanh Chí,
HT Hội AHVVHK Miền Nam CA
BẠN ĐAO VIẾT

Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ ,November 30, 2017

“ Một chút suy tư”
Lại Một Niềm Vui
Lễ Tưởng Niệm 50 năm ngày Giỗ Đức Tổ Sư
Tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi - California
19 tháng 11 năm 2017
Bạn hiền thân mến,
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California vừa tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm 50 Năm ngày Giỗ Đức Tổ Sư tại
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào ngày chúa nhật 19 tháng 11 năm 2017
Tôi muốn gởi đến bạn hiền và quý bạn đạo cảm tưởng qua cái nhìn là một hành giả Vô Vi nhân ngày
trọng đại : Giỗ Đức Tổ Sư .
Trời Westminster hôm nay thật đẹp .Bầu trời trong xanh,gió thổi nhẹ,lòng người vui hẳng lên vì hôm
nay là ngày Đại Lễ Kỷ Niệm 50 năm Giỗ Đức Tổ Sư .Với gần 200 bạn đạo hội tụ về đây để nhớ lại công
ơn xây dựng và hoàn thành pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp của Đức Tổ Sư .Mọi người đều
mặc đồng phục trắng thật đẹp .Có vài bạn đạo học lặng đã lâu,không thấy trong các ngày Đại Lễ ,hôm nay
thật là vui khi thấy tham dự trong không khí tay bắt mặt mừng ,như bạn đạo Sáu Đê ở San Diego,bạn đạo
Khương Bữu Võ,bạn đạo Lê Văn Lạc ,v.v.v…
Buổi Đại Lễ sống động qua hoạt cảnh múa lân nhiều màu sắc .Ba con lân nhảy múa ,nhàu lộn rất nghệ
thuật chào mừng bạn đạo dưới màn pháo bông nổ dòn tan quá đẹp mắt .Sau phần hành lễ trang nghiêm và
cảm động .Bạn đạo lắng mình trong thiền định,thanh nhẹ ,tâm hồn phơi phới hân hoan .Buổi ăn trưa quá
đầy đủ ,thật ngon với giàn phục vụ xuất sắc vui tính .Vì là năm đầu tiên tổ chức tại Trụ Sở,nên số bạn đạo
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tham dự chưa được như ý .Ban tổ chức dự trù 250 người,nên đồ ăn rất thịnh soạn,phong phú .Hy vọng năm
sau số bạn đạo tham dự sẽ lên đến 300 người .
Đại Lễ Giỗ Đức Tổ Sư năm nay được tổ chức tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi là lần đâu tiên theo yêu cầu
của phần đông bạn đạo .Thật ra phải được tổ chức như vậy từ lâu rồi .Bởi vì từ
nhiều năm nay,Đại Lễ
Giỗ Đức Tổ Sư được tổ chức trên Thiền Viện Vĩ Kiên,có nhiều điều không thuận lơi. Như :
1. Tháng 11 hằng năm, trời California se sẽ lạnh ,đường lên núi lại thỉnh thoảng có tuyết .Bạn đạo hạn
chế di chuyển lên núi .Vì trời lạnh ,nên bạn đạo lại tập trung trong nhà,trong phòng bếp .Gây khó
khăn cho nền móng Thiền Viện .
2. Vì lạnh,vì an toàn,nên số người tham dự không đông.Lễ vừa xong bạn đạo lại muốn về sớm .Người
lớn tuổi ,bị cao máu, ngại không dám lên núi .
Với những lý do trên,tổ chức Đại Lễ Giỗ Đức Tổ Sư tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi là quá hợp lý
.Bạn đạo sẽ dễ dàng tham sự,có nhiều thời giờ đàm đạo,trà đàm vui vẽ .Vã lại ,khi Đức Thầy
chuyển đổi từ Thiền Đường qua Trụ Sở Xây Dựng là thiên Cơ rõ ràng .Khi đó có người hỏi Đức
Thầy lý do ,Đức Thầy trả lời : Nơi đây sẽ là cơ sở đào tạo xây dựng con người VôVi phát triển
khắp nơi trên thế giới .Nhưng đó là bài học tâm linh của chúng ta .Đức Thầy không có học giùm
cho chúng ta đâu .Đức Thầy thì để tự nhiên ,chúng ta thì hồn nhiền giành giựt,phe nhóm hơn thua
,té lên té xuống,rồi mới thức Tâm .Chỉ có tinh thần phục vụ vô quái ngại và tâm tánh thích tha thứ
,thương yêu .Đó mới thật sự là người Tu Vô Vi .
Nhớ lại những ngày xa xưa ,bạn đạo Nam Cali có nhiều thiền đường phát triển rất tốt đẹp .Trong đó
thiền đường Hạnh Đức đông bạn đạo nhất ,và dưới sự điều động tuyệt vời của anh hội trưởng Lê Văn Lạc
.Anh Lê Văn Lạc là một bạn đạo rất nhiệt tình ,linh hoạt .Anh là một trong những người Mỹ có rất nhiều
văn bằng chuyên nghiêp. Giao thiệp giỏi,thông minh,tâm phước thiện .Trong những năm anh làm việc cho
Vô Vi ,tổ chức Đại Hội,các Khóa Sống Chung,bạn đạo tham dự rất đông ,do giá tiền rẽ ,khách sạn sang
trọng,và giúp đở mọi cơ hội ,phương tiện để nhiều người được đến với Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền
Bí Phật Pháp .
Bạn đạo ngày càng đông,với sự đồng ý của Đức Thầy, Hội tìm mua một nơi khác rộng rãi hơn. Đó là
nơi hiện nay là Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi .Nhưng qua quá trình gay go theo thiên cơ .
Trụ Sở cũ ngày xưa khi mua lại là căn nhà song lập .Nghĩa là 2 căn nhà sát với nhau .Hội cho phá
khoảng giữa ,căn nhà rộng ra .Sau anh Lạc là những anh hội trưởng kế tiếp như anh Minh Huế,anh Lộc
Huỳnh,v.v…Tiếp nối nhau cùng bạn đạo phát triển cho đến ngày nay . Trụ Sở cũ được chính Đức Thầy
chứng minh khánh thành .Quá trình hình thành Trụ Sở Xây Dựng rất gian khổ . Ngoài vấn đề tài chánh sửa
sang cho tiện nghi ,gặp phải trở ngại giấy tờ cho hợp pháp với chính quyền địa phương ...May mắn có vài
bạn đạo mạnh thường quân ,nên mọi việc đều được giải quyết tốt đẹp .
Bạn đạo ngày một đông, và phải chờ mấy năm sau thời cơ đã đến,thiên thời địa lợi nhân hòa ,nhiều mạnh
thường quân xuất hiện để phát triển Trụ Sở Xây Dựng trở nên một cơ sở đồ sộ,khang trang,rộng rãi ,đẹp đẻ
như ngày hôm nay .Trụ Sở Xây Dựng mới cũng trải qua nhiều thủ tục khó khăn trước khi hoàn thanh,và
được bạn đạo hân hoan long trọng khánh thành vào ngày 22 tháng 9-2013 .
Bạn đạo Nam California, nơi được mệnh danh Thủ Đô người Việt Hải Ngoại .Hân hạnh được Đức Thầy
chứng minh hai cơ sở rất quan trọng cho pháp Thiền Vô Vi . Một là Thiền Viện chính danh tên Đức Thầy :
Thiền Viện Vĩ Kiên .Nơi mà Đức Thầy đã từng tổ chức rất nhiều khóa học tâm linh điển quang vô cùng
quan trọng .
Hai là Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi .Rất phù hợp điển quang của Đức Tổ Sư .Ngày xưa Đức Tổ Sư “
lượm” được Pháp Tu Thiền từ Cao Minh Thiền Sư .Sau đó Ngài bổ túc xây dựng lại thành Pháp Lý Vô Vi
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp .Xây dựng xong ,Đức Thầy tiếp theo Thiên Cơ là phổ biến ,truyền bá Pháp
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Thiền Vô Vi .Nhiệm vụ của chúng ta ngày nay là gìn giữ ,lưu truyền Pháp Thiền Vô Vi cho toàn thế giới
.Nhiệm vụ quan trọng vẫn là cho Linh Địa Việt Nam .
Nói tóm lại ,mọi việc đã được Đức Thầy sắp xếp và ổn định .Niềm vui đã chờ từ lâu ,Giỗ Đức Tổ Sử
được tổ chức tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi đã vào Thiên Cơ .Và rất tin tưởng mỗi năm về sau,đông đảo bạn
đạo lại có cơ duyên tụ hội về đây để chung vui nhớ về ngày Giỗ của Đức Tổ Sư .
Cảm nghĩ của tôi xin được phép dừng ở đây . Kính chúc quý bạn đạo :
Than Tâm An Lạc – Vạn Sự Cát Tường
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính Bái,
Võ Quang

Nhân đây xin gởi đến quý bạn đạo
1. Hình ảnh Đại Lễ Tưởng Niệm 50 năm ngày Giỗ Đức Tổ Sư
2. Phim tài liệu Trụ Sở cũ cho đến Trụ Sở mới .
Kính gởi đến quý bạn hình ảnh buổi Lễ Tưởng Niệm 50 năm ngày Giỗ Đức Tổ Sư tại Trụ Sở Xây Dựng
Vô Vi vào ngày 19 tháng 9 năm 2017 .
•

Do Nhiếp ảnh gia Vô Vi Minh Đoàn thực hiện . Nhớ bấm vào ( Ctrl + Click )

https://1drv.ms/f/s!An0TPBtpIoM1auvsg4Y7QBTy1NU

2:02:57
Do Nhiếp ảnh gia Vô Vi Ái trần thực hiên. Nhớ bấm vào ( Ctrl + Click )
https://1drv.ms/f/s!Agb6IKdJtXsxlCuCTXfYLdlulv6C
•

Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013
vovionline
( Nhớ bấm vào Ctrl + Click )
2.2K views
Kính bái ,
Võ Quang
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà ngoại của bạn đạo Nguyễn thị Thanh Nguyệt
(Nguyễn Phương ),Bình Dương,là Cụ bà NGUYỄN THỊ NHÀN, mất lúc 11 giờ 20 ngày 8-11-2017 ( nhằm
ngáy 20 tháng 9 năm Đinh Dậu ) hưởng thọ 85 tuổi,tại Lái Thiêu ,tỉnh Bình Dương,được SIÊU THĂNG
TỊNH ĐỘ.
Xin trân trọng cám ơn
Bạn đạo Bình Dương kính báo
2) Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cho bạn đạo Lê Văn Xuân (là thân phụ của bạn đạo Bạch Liên và
Hiếu Nghĩa), sinh năm 1943 tạ thế ngày 26-11-2017 tại Hốc Môn – Bà Điểm, Việt Nam, hưởng thọ 75 tuổi
được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
3) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho con của bạn đạo Trần Bích Hòa là Nguyễn Đăng Hải mất
ngày 23/11/2017 tại Montréal vào lúc 5 giờ sáng, hưởng dương 39 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quý bạn đạo
Hội Vô Vi Canada
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