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Hieåu Bieát
Hieåu bieát ñôøi nay haønh ñaït thoâng
Giaûi tieán chính mình qui moät moái
Khoå haïnh bình taâm chuyeån töø hoài
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo töï ñaït ngoâi
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)Người chơn tu và người xưng danh tu và thiếu tu khác biệt ở chỗ nào?
2) Người chơn tu được những gì may mắn hơn người thiếu tu?
3) Sự nhớ nhung do đâu mà ra?
4) Ở đời này có người xưng danh làm sư phụ thì phải làm sao?
5) Ở đời này cái gì quí nhứt?
6) Sư phụ ôm tiền độc tài thích điều khiển đệ tử, mất bình đẳng tính thì sao?
7) Tại sao mang xác làm người ai cũng than khổ?
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1) 22-01-92
Hỏi: Người chơn tu và người xưng danh tu và thiếu tu khác biệt ở chỗ nào?
TL: Thưa người chơn tu thì lúc nào cũng vô quái ngại, tha thiết độ đời. Còn người xưng
danh tu mà thiếu tu, thì tánh nào tật nấy, ôm chấp độc tài, tạo khuôn khổ giam hãm phần
hồn, không lối thoát, khổ mà không hay, tưởng lầm là mình đã đắc đạo, bực tức và sân si
vẫn còn dẫy đầy trong tâm thức, giận vợ ghét con, chấp bạn, rốt cuộc lúc nhắm mắt ra đi
cũng như người chưa tu, hắc bạch không phân minh nổi, trồi sụt bất thường. Cho nên địa
ngục dành sẳn cho những hành động đó có cơ hội học lại, trong tình cảnh thiếu thốn đủ mọi
mặt, chỉ có than khóc và tiếc uổng mà thôi.
Kệ:
Lúc sống làm người thiếu dũng tu
Mập mờ ảo ảnh khó giải mù
Sống không rõ đạo làm sao thức
Tạo khổ buồn lo kết quả ngu

2) 23-01-92
Hỏi: Người chơn tu được những gì may mắn hơn người thiếu tu?
TL: Thưa người chơn tu không có hình thức bề ngoài, không gian dối chính mình, tức là
không tự lường gạt nữa, càng ngày càng hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu mới có cơ hội ăn
năn sám hối và tự sửa đổi tâm thân, hướng thượng hóa giải mọi sự trần trược bám víu trong
tâm tư. Tâm tư dứt khoát thoát ly phàm tánh sân si, thanh tịnh vui hòa với các giới, hạnh
đức càng ngày càng sáng tỏ hơn, sống hoà với thanh quang sẳn có, vượt khỏi chấp mê, tâm
thân ổn định.
Kệ:
Duyên Trời duyên Phật trong tâm tưởng
Nhớ cảnh Trời ban rõ như gương
Thầm tiến chơn hồn gieo ý thức
Mê lầm chẳng có giữ tình thương
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3) 24-01-92
Hỏi: Sự nhớ nhung do đâu mà ra?
TL: Thưa sụ nhớ nhung do nội khoa tâm lý, lần lần ổn định, càng trở về với mình thì càng
nhớ, cửu huyền thất tổ và bạn đồng hành, hướng thượng giải bỏ nghiệp tâm. Cho nên Bé
thường nói người tu thiền rất có lợi cho tâm thức, tâm thức càng ngày càng sống động hơn,
phân minh rõ rệt những điều phải trái, làm điều cần thiết là trở lại trật tự chính mình, đức
nhịn nhục càng ngày càng được gia tăng, bộ óc được thanh nhẹ, sống trong không nhiều
hơn là chấp mê, dễ tha thứ và thương yêu hơn lúc chưa tu.
Kệ:
Thực hành chơn pháp chẳng còn ngu
Giải mở tâm tư khỏi dự trù
Chuyển biến chơn hồn không chuyển động
Bình tâm học hỏi tự mình tu
4) 25-01-92
Hỏi: Ở đời này có người xưng danh làm sư phụ thì phải làm sao?
TL: Thưa xưng danh làm sư phụ thì phải trách nhiệm sự việc chính mình đã đề ra, tâm từ bi
phải rộng mở, thật thà thương yêu, để ảnh hưởng đệ tử hướng thượng hóa giải nghiệp tâm,
cảm thức sự vô cùng của chính họ, nhiên hậu mới có cơ hội giải thoát, tinh tấn tu hành thì
mới tạo được trật tự của tâm linh, huyền sắc huyền quang, cũng do tâm tự thức, thành tâm
hành pháp, thì nguyên năng tâm thức sẽ được khai triển.
5) Hỏi: Ở đời này cái gì quí nhứt?
TL: Nói về con đường tiến hóa của tâm linh thì chơn tâm là quí nhứt. Nói về đời thì tiền
bạc là quí nhất. Hướng về chơn tâm thì đời đời bất diệt, tự động phá mê và phá chấp. Còn
hướng về tiền bạc thì cũng thích thú và thêm lo, tức là tạo nghiệp, giờ phút lâm chung sẽ bị
bơ vơ, không có cơ hội giải thoát. Cho nên Bé thường nói trọng tiền thì mất tâm, trọng tâm
thì mất tiền, mới có cơ hội giải thoát.
6) Hỏi: Sư phụ ôm tiền độc tài thích điều khiển đệ tử, mất bình đẳng tính thì sao?
TL: Thưa tâm làm thì thân chịu, cho nên nhiều người tu Phật, nhưng không bao giờ gặp
Phật được, chỉ ôm kinh và đếm tiền mà thôi.
Kệ:
Tu sao thành thật mới là tu
Tu thuyết lu bù vẫn giữ ngu
Không hiểu tâm linh hòa các cõi
Giữ tiền ôm bạc khó mà tu
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7) 26-01-92
Hỏi: Tại sao mang xác làm người ai cũng than khổ?
TL: Thưa người đời tưởng lầm xác là thật, quên hướng về chơn tâm thanh nhẹ. Cho nên chỉ
cảm thấy những chuyện trước mắt, được là vui, mất là khổ, quên hẳn căn bản vô sanh của
phần hồn. Từ thanh tịnh biến thành động loạn là vậy, hướng ngoại trách móc lẫn nhau tạo
thành chiến tranh, từ trong óc tưởng cho đến bên ngoài. Nhưng luật Trời lúc nào cũng
nghiêm chỉnh, thanh tịnh và tận độ. Cho nên người chịu tu thiền vẫn có cơ hội tiến hóa, chỉ
còn có một con đường giải thoát là giải quyết hết, mọi sự kích động và phản động của tình
đời đen bạc.
Kệ:
Trần gian ô nhiễm khổ tâm thân
Kích động lân la chuyển thức lần
Ðen bạc dẫy đầy trong ý tưởng
Tự hành giải quyết mọi phân vân

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 4/12

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
MƯỜI THƯƠNG
MỘT THƯƠNG:
Thương con tại thế lúc ban đầu
Bỡ ngỡ trường đời lún lún sâu
Cựa quậy không thành nay phải thuận
Tu cho hiểu Đạo rõ chiều sâu.

SÁU THƯƠNG:
Thương con tự minh diệt sanh tiến
Chẳng có lầm than chẳng có phiền
Khai triển từ từ chơn đạo pháp
Minh tâm kiến tánh học triền miên.

HAI THƯƠNG:
Thương con hồn vía chưa quy tụ
Ngộ cảnh trần gian tạo lý mù
Thức giác thực hành tâm ngộ Pháp
Tu hành tự luyện lý trùng tu.

BẢY THƯƠNG:
Thương con quy hàng Hồn Chơn Lý
Biết cõi Cha Lành vĩnh bất ly
Triển hạn đời đời Thanh Phước Huệ
Công bằng Thượng Đế chuyển phân thì.

BA THƯƠNG:
Thương con khổ cảnh đang dồn dập
Học hết bài này, kia lại đến
Chực sẵn chờ con tiến tiến lên
Cực hình khai trí, diệu thâm bền.

TÁM THƯƠNG:
Thương con tạm sống tạm ghi hành
Đạo pháp quy nguyên một giới thanh
Đời đạo song hành tâm thức giác
Quy về Nguồn Cội trí lành thanh.

BỐN THƯƠNG:
Thương con đang cực vì thân xác
Giải tỏa nỗi phiền trí lãng quên
Chẳng hận chẳng thù người phá hoại
Từ bi cứu độ hợp lòng Trên.

CHÍN THƯƠNG:
Thương con trăm đắng ngàn cay luyện
Luyện Pháp Chơn Hành lý trí xuyên
Minh đạo giải đời tâm miễn chấp
Thăng hoa tự tiến đạt duyên tiền.

NĂM THƯƠNG:
Thương con quý mến ơn Trời Phật
Mở trí khai tâm tự tiến lần
Phước Huệ hai đường đang lập hạnh
Trần gian nghiệp lực xét bàn phân.

MƯỜI THƯƠNG:
Thương con khổ hạnh từ đây chuyển
Giác trí giác tâm thực triển xuyên
Một cõi quy về không động loạn
Lấy Không làm đích, lý phân Huyền.

Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Ðại Hạnh Siêu Sinh
Montréal, 23/10/1983
Thưa các bạn,
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng thiền và bàn bạc về Ðại Hạnh Siêu Sinh! Cái gì quí báu nhất trong
đời họ, vì người khác mới lập được một chút hạnh mà thôi.
Ngày hôm nay chúng ta là người tu, đã xưng danh tu, và từ ngày các bạn bước vào đây tu các bạn thấy
rằng, tôi khổ, tôi đau khổ, tôi buồn bực, tôi bất thông, tôi đủ chuyện! Thậm chí tôi có thể kêu bằng tự diệt
lấy tôi, quá buồn bực! Không chỗ cứu rỗi! Nhưng ngày hôm nay tôi đã tu, lập lại lần lượt, lập lại sự quân
bình cho chính tôi, tôi thấy tôi là người đã tự cứu! Mà trong cái giai đoạn tôi đã tự cứu rồi tôi đã làm gì?
Tôi thấy tôi cũng có một chút hạnh! Tôi hi sinh, tôi làm những việc thế gian không muốn làm! Nhưng mà
những việc đó tôi tìm ở đâu mà tôi phải làm? Tôi tìm thấy trong thức tôi, tôi sung sướng tê tái mới thấy
rằng : Ðây là phải, đây là con đường phải đi!
Cho nên chúng ta phải buông bỏ những cái gì mà chúng ta đang có, những tánh hư tật xấu! Các bạn ngược
lại, các bạn tu một thời gian rồi thấy cái sự buồn bực vô lý! Tại sao tôi phải buồn và tại sao tôi phải vội
vui? Lúc đó các bạn thấy rằng, cái buồn vô lý, không cần thiết! Cho nên tôi mới đổi được trong cái tâm
thức của tôi! Tôi thấy tôi còn đường đi nữa! Ðường đi càng sáng lạng, càng cởi mở, càng thanh nhẹ, càng
tốt đẹp! Cho nên tôi lại có cái hạnh hi sinh tại thế! Tôi thấy rằng, nhờ cái tu này, tôi lập lại được một phần
quân bình cho chính tôi! Và tôi muốn cống hiến cho mọi người! Mà khi cống hiến cho mọi người rồi thì tôi
thấy tôi càng phải hi sinh nhiều hơn! Từ hành động, lời nói của tôi phải qui nhứt! Tôi phải quán thông mọi
sự việc! Mọi sự đau khổ của tôi, mọi sự cống cao ngạo mạn của tôi, tôi phải quán thông! Tôi mới lập được
hạnh!
Cho nên tôi đã chọn một môn thiền để định tâm mà khi tâm tôi định rồi, tôi thấy tôi vui, an nhiên tự tại và
thức tâm và chỉ đi theo cái con đường thanh nhẹ để giải tỏa tất cả những sự ô trược có thể xâm chiếm trong
tâm thức của tôi! Sự thù hận, ghen ghét không còn giá trị đối với tôi! Trước kia tôi là một người khó tánh!
Nhưng mà bao giờ đã hay được tôi là mt người khó tánh! Bây giờ tôi thấy rằng những sự liêm chính này là
quí hơn, nhưng mà kỳ thật tôi là người khó tánh, thiếu hòa đồng, không hiểu sự thanh nhẹ của cả càn khôn
vũ trụ, đã hòa với tôi và cho tôi có cơ hội sống trong lẽ sống! Vì đó tôi ở trong trong tăm tối, tôi ở trong
khổ mà không hay! Tưởng là tôi hay hơn người khác, giỏi hơn người khác, giá trị hơn người khác! Kỳ thật
tôi là người bần tiện hơn người khác vì tôi không hiểu tôi! Tôi đê hèn mà tôi không hay vì tôi không hiểu
tôi!
Rồi ngày hôm nay các bạn tu rồi, các bạn thấy, cơ thể này nó rất tinh vi! Một tổ chức rất vĩ đại, hòa hợp
với cả càn khôn vũ trụ, mà ai đã hi sinh cho nó có? Vạn linh đồng tiến hóa trong một nhịp mới cấu trúc
thành! Đó, tiến hóa trở về qui nhứt một nhịp, một nhịp, đó là các bạn thấy rằng bao nhiêu công lao mới kết
thành, mới trụ thành một cái tiểu thiên địa, thể xác của các bạn!
Qua biết bao nhiêu cơn điêu luyện mới đúng tiêu chuẩn kết tập trong một cái tiểu thiên địa hiện tại mà các
bạn đã và đang có! Chúng ta thấy rằng, càng thanh tịnh, thấy rõ Khoa Học Huyền Bí trong ta! Khoa học đã
có từ lâu, cả triệu triệu năm và sự kết tập đó Thượng Ðế đã chuyển giải từ bao nhiêu triệu năm nay! Ngày
hôm nay trính độ nào theo trình độ nấy! Nội tới thể xác mà thôi đừng nói chuyện khác! Một cấu trúc tinh
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vi vô cùng mà trong đó nó là một cái trường học vĩ đại để giáo dục tâm linh của chúng ta! Từ hoàn cảnh
này tới hoàn cảnh nọ, để chi? Ðể thức tâm! Từ sự học hỏi này tới sự học hỏi kia không ngừng nghỉ! Bây
giờ các bạn có một người bạn thân, nói tôi quen với ông đó nhưng mà các bạn bỏ nó, không tiếp xúc nó, thì
sự tiến bộ của nó các bạn làm sao thấy? Mà khi các bạn tái tục, tiếp tục với nó rồi, các bạn thấy nó có tiến
bộ, nó có thay đổi, hay là nó đang trì trệ cũng là một cuộc thay đổi, hình phạt của tâm thức nó!
Cho nên không có tương ngộ thì bất minh! Mà ngồi nhà suy đoán là hư tất cả. Thấy không? Cho nên chúng
ta phải lập hạnh, phải tìm cái ưu điểm tốt đẹp của mọi tâm linh mà xây dựng! Ðó, mới biết giá trị của cái
hạnh! Mà đại hạnh, Bồ Tát đại hạnh, Phật đại hạnh, Thượng Ðế đại đại hạnh! Và lúc nào cũng xây dựng, lo
sửa chữa chứ không có lúc nào mà hủy bỏ một việc gì! Khoa Học Huyền Bí đưa đến là người ta cấu trúc,
đưa đến là người ta hiểu rồi, quán thông và xây dựng, tiến hóa liền, cấp tốc! Ðó là Khoa Học Huyền Bí!
Cho nên lắm lúc các bạn thắc mắc, bất cứ một điều gì đến với tôi, rồi tự nhiên chúng ta lại có cơ hội đồng
giải! Ðể cho minh tâm kiến tánh, Những chuyện thắc mắc của các bạn về với tôi, tôi giải tỏa! Ở đâu mà tôi
có khả năng đó? Phải do sự dầy công lập hạnh của chính tôi không? Tôi phải lập hạnh tu học! Tôi phải
thấy sự sai lầm của chính tôi, tôi mới tạo thành một hạnh kiểm tốt đẹp để cống hiến cho các bạn. Từ lãnh
vực nào, bất cứ lãnh vực nào, các bạn thấy, tôi đâu có từ chối, tôi vẫn chấp nhận và tôi vẫn học! Chuyện
đâu đâu nói cả triệu lần cũng phải nói, đó là lập hạnh! Học nhẫn học hòa cũng là lập hạnh! Cho nên các
bạn đã và đang đi với tôi, đi trên đường lập hạnh! Các bạn chấp nhận tiếp tục lập hạnh rồi, các bạn sẽ thấy
cái hạnh vĩ đại của Phật, của Thượng Ðế! Cho nên đại hạnh mới có siêu sinh!
Cho nên chúng sanh tu rồi, nhắc tới Phật, nhắc tới Thượng Ðế, mình cảm thấy một cái gì tốt đẹp vô cùng
trong tâm thức của chính chúng ta! Là nó phải có cái cõi siêu sinh! Cái chỗ bất diệt! Chỗ đó là chỗ vô
cùng! Một nơi bất khả xâm chiếm, bất khả động! Nó mới là siêu sinh !
Rồi các bạn tu, hỏi tôi tu như thế này làm sao tôi siêu sinh được? Còn chồng còn con, còn vợ còn con, còn
gia đình, còn tiền bạc, chừng nào tôi siêu sinh? Khi các bạn định rồi các bạn mới quán thông! Quán thông
rồi các bạn thấy nghĩa là, thấy rằng : Nhứt lý thông vạn lý minh! Lúc đó rồi các bạn thấy tất cả đều siêu!
Các bạn dòm nơi nào cũng là siêu thì cái sự sinh tồn của các bạn đâu có bị tiêu diệt nữa! Do đâu mà các
bạn cảm ứng được điều đó? Do sự thanh tịnh mà thôi, các bạn càng thanh tịnh càng cảm ứng được! Mà
càng động loạn thì càng không cảm ứng được! Ngay trong gia đình của các bạn, các bạn còn động loạn thì
các bạn lấy sự sáng suốt nhỏ mọn của các bạn đi lấn áp một người khác lại càng dính vô một cục và tối tăm
thêm.
Cho nên khởi điểm tốt gặt hái tốt, khởi điểm xấu gặt hái xấu! Tôi đã thường nhắc các bạn! Mình làm cha
làm mẹ cũng phải có lời nói ôn tồn! Làm con đối với cha mẹ cũng phải dùng lễ nghĩa để đối đáp! Phải hiểu
chỗ đó, thì các bạn không vấp phải trong cái chỗ đau khổ của nội tâm! Cho nên chúng ta phải làm cái hiếu
hạnh! Phải học cái hiếu hạnh và phải thực hành hiếu hạnh! Phải tìm do đâu mà chúng ta có? Cảnh đời, nói
chuyện đời không ra gì nhưng mà không có nó chúng ta đâu có biết lý đạo! Chúng ta phải có đời mới có
đạo! Chúng ta tìm cái nguồn gốc mà chúng ta phải quí mến nó và xây dựng nó và không có nên buông bỏ
nó! Cho nên ngày hôm nay các bạn đã thức tâm và biết tu, biết thương yêu, biết xây dựng, đó là các bạn
bắt đầu lập hạnh!
Trong gia đình của các bạn trước kia không có cây, không có cối, không có vườn hạnh tốt tươi! Ngày nay
các bạn tu rồi các bạn thấy, vợ con của các bạn rất quí, con của các bạn rất quí, chồng các bạn rất qúi, con
của các bạn rất dễ thương! Thấy không? Cái vườn hạnh nó lần lần, lần lần nó mọc lên, trong cái tình
thương đó nó sống động trong tâm thức các bạn! Các bạn đi lao động, bắt các bạn đi làm việc này kia kia
nọ rồi các bạn cũng nhớ cái vườn hạnh của gia cang! Rồi lúc đó các bạn mới bành trướng ra cái vườn hạnh
của nhân loại, vĩ đại vô cùng! Rồi lúc đó các bạn mới đi tới cái vườn hạnh của càn khôn vũ trụ! Nó tinh vi,
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sống động, siêu vô cùng! Lúc đó cái thức sống của các bạn khác rồi, thức sống của các bạn không còn trói
buộc ở trong một chỗ nhưng mà thức sống của các bạn hòa đồng với tất cả! Thì các bạn mới nhận lãnh
được hai chữ Siêu Sinh!
Nhưng mà không tu, không hành, không chấp nhận, không bị động, không bị phá, làm sao các bạn mở
được mà các bạn hiểu, quán thông! Cho nên trong gia cang lúc nào cũng có cái chuyện bối rối gây gỗ với
nhau vì bất minh! Chúng ta là người tu phải biết tha thứ và thương yêu! Rồi người này không biết nhưng
mà người này biết nhịn với nhau thì người kia lần lần họ sẽ hiểu! Có chữ Nhẫn chữ Hòa mà các bạn học
hoài không thành! Học tới ngày nay, các bạn cũng học không thành rồi các bạn trở nên bất hiếu, bất nghĩa,
bất nhân! Ðó cho nên chúng ta làm cha cũng phải học nhẫn, làm mẹ cũng phải học nhẫn. Nuôi con khôn
lớn nhưng mà không hành không lập hạnh thì cái chữ nhẫn của các bạn đã khổ cực vì con, nó lại mất giá
trị. Các bạn phải lập hạnh để ảnh hưởng cho con! Người sáng suốt phải dẫn người ngu muội đi tới nơi tới
chốn! Nó mới kêu bằng Hạnh! Cho nên các bạn đi tới lớn tuổi rồi, muốn có một chỗ hạnh phúc, một giây
phút hạnh phúc nhưng mà hạnh các bạn không có thì làm sao các bạn nếm được mùi hạnh phúc! Bạn đâu
có biết đạo! Bạn đâu có biết hưởng mùi đạo là hạnh đâu! Khi các bạn có cái hạnh tốt rồi các bạn thấy cái
mùi đạo quí vô cùng, thâm thúy vô cùng, cởi mở vô cùng. Các bạn không cần rờ mó tới thân con của các
bạn như xưa nhưng mà tâm thức của các bạn luôn luôn ôm ấp vuốt ve con cái các bạn! Người con hiếu
thảo biết tu luôn luôn tâm thức ôm ấp cha mẹ! Biết yêu thương cha mẹ ta là biết yêu thương Thượng Ðế đó
các bạn! Biết yêu thương cha mẹ ta là biết yêu thương nhân lọai! Biết yêu thương cả càn khôn vũ trụ đó
các bạn! Chớ không phải các bạn đi yêu thương một cách mù quáng là binh cha ghét họ đâu! Không được!
Binh mẹ ghét người ta là sai! Các bạn phải yêu thương, yêu thương sự tăm tối, yêu cả sự tăm tối của cha
mẹ chúng ta và chúng ta cố gắng tu để ảnh hưởng cho cha mẹ chúng ta trở nên sáng suốt! Ðó là con người
biết yêu thương! Ðó là các bạn đã lập hạnh rồi! Không phải yêu thương là bênh vực một cách ngu muội!
Ðó là yêu thương. Không! Tội nghiệp cho người đi sai đường và làm sao cố công lo tu học để ảnh hưởng
người, một ngày sáng suốt hơn!
Vì giây liên hệ giữa cha con không bao giờ ngừng nghỉ được! Cha là con, con là cha! Nó luôn luôn nhắc
nhở lẫn nhau, thương nhớ lẫn nhau, không có bỏ nhau, phải hiểu điều này! Nhưng mà vì tâm đời một phút
sai lầm thì các bạn cảm thấy sự xa cách! Nhưng mà đâu có còn xa cách! Các bạn thấy sự kích động đó nó
sẽ đem lại cho các bạn gặt hái một kinh nghiệm tốt đẹp và xây dựng vững tiến hơn! Những người nào đụng
phải những cái tình trạng kích động của gia đình, gia cang thì mới là, mới gặt hái được một đường, một
chút xíu, để nhích tới, để hiểu chữ hiếu là gì? Hiểu sự thương yêu là gì? Hiểu giá trị của tâm thức là gì?
Cho nên tất cả những gì của cả càn khôn vũ trụ nó nằm hẳn trong đáy lòng của các bạn chớ đâu! Nhưng mà
các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn tự cao tự đại rồi các bạn dựng lên vách tường tự ái tăm tối, chận mức
tiến của các bạn mà thôi! Cho nên chúng ta muốn có sự siêu sinh tốt đẹp, chính mình phải lo, chẳng ai lo
cho chính chúng ta! Nếu các bạn không lo tu học, không bao giờ các bạn đón nhận những lời minh triết
siêu giác! Từ ngày các bạn bước vào Vô Vi tu tới bây giờ, nhiều cuốn băng các bạn đã nghe nhưng mà sau
những giờ thiền quí giá, các bạn đạt tới thanh tịnh rồi, các bạn nghe, các bạn bắt được một chữ hai chữ, các
bạn sung sướng thâu đêm! Các bạn tưởng rằng các bạn đã về với Thượng Ðế rồi! Các bạn ở trong một cõi
siêu việt rồi! Các bạn rất hãnh diện, các bạn không còn bị mất nữa!
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BẠN ĐẠO VIẾT
Thủ Đô Washington, December 15-2017

“ Bên tách cà phê nóng “
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 37
“ Nhìn Xa “ - Montreal -2018
13 – 18 tháng 9 - 2018
Bạn hiền thân mến ,
Miền Đông Hoa Kỳ đang tiến vào mùa Đông .Là mùa mà tách cà phê là bạn đồng hành .Nhưng phải là
tách cà phê thật nóng cơ .Bạn không thich cà phê ,thì dùng trà nóng vậy .Nhưng cà phê tốt cho sức khỏe đó
bạn .
Thời tiết thành phố Montreal giống với miền Đông Hoa Kỳ .Giờ này chắc anh PCT cũng đang có một
tách café de France thơm ngon .Sau nhiều năm vắng mặt,chúng ta sắp có dịp gặp lại anh .Và tôi với anh sẽ
có dịp hội ngộ ly caffè starbucks Latte .Ngoài ra, hy vọng tôi sẽ được gặp lại những bạn đạo Canada đã
vắng mặt trong các kỳ Đại Hội vừa qua .
Thời gian thắm thoát qua nhanh .Đời người như bóng mây qua cửa sổ .Montreal như một kỷ niệm dài
mà bạn đạo Vô Vi nhiều người đã từng bước qua .Bước qua mà không qua khỏi .Bởi vì Montreal là thành
phố mà Đức Thầy đã gởi gấm bao thương nhớ .Tám năm trôi qua mà tôi vẫn nghĩ nó vẫn còn ở đây .Ngay
trong tim tôi .Tôi đã qua đó nhiều lần .Đã gặp Đức Thầy .Đã trò truyện với Đức Thầy .Và tôi đã tiển đưa
Đức Thầy .
Tôi nhớ rất rõ ,ngày lễ hỏa táng, Thượng Đế như luyến tiếc một vĩ nhân,từng đám mây rơi lệ từ sáng
sớm như vui cười cùng Đức Vĩ Kiên .Bạn đạo từ khắp nơi hội tụ về đây rất đông,tạo thành một vòng tròn
dài hằng cây số với quần áo trắng và hoa trắng cầm tay,một bức tranh sống động tuyệt vời .Mây không còn
đứng đó nữa .Các vị đã về trời để chuẩn bị đón Đức Phật Vĩ Kiên .Bầu trời trong xanh quang đảng lạ
thường .Nhiều tia sáng rọi xuống như những ánh hào quang .Thân xác Đức Thầy đã nhẹ nhàng bay theo
Từ Quang hiển đạt .
Năm tới đây, 2018,tôi và bạn đạo Vô Vi lại có duyên lành tái ngộ vùng đất thân thương đó.Tôi biết
rằng Đức Thầy vẫn còn ở nơi đó .Và những hành giả Vô Vi cũng biết như tôi vậy .Đoàn kết, thương yêu,vì
tâm phục vụ .Là Tâm Niệm của hành giả Vô Vi chân chánh .
Bàn tay của Ngài đang chìa ra đó .Ai sẽ nắm được bàn tay ấm áp giàu tình thương của Ngài ?
Tại sao và tại sao mà ta không nắm bắt được đôi bàn tay đó ? Tôi nghĩ là bạn biết !
Một chút dòng suy tư tưởng niệm .Tôi và bạn sẽ gặp lại nhau ,cùng vui cùng tu tiến .
Mơ ước một ngày toàn thể bạn đạo cùng nhau chung vui một Đại Hội duy nhất thì hay biết mấy .Cùng
một Thầy ,cùng một đạo kia mà .Thân xác này một ngày nào đó cũng tan biến .Phần hồn có cơ hội được
gặp lại Thầy,gặp lại Tổ không ???
Nhân dịp Đại Hội Vô Vi Quốc Tế năm 2018 sẽ được tổ chức tại thành phố Montreal-Canada ,Tôi xin
được gởi đến quý bạn đạo chút tài liệu về thành phố Montreal .Để biết tại sao Đức Thầy chọn nơi đây
,sống ở đây và truyền pháp từ đây .
Mời quý bạn nhăm nhi tách cà phê đắng và thưởng thức những giây phút thật lãng mạn nhe .
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Kính chúc quý bạn
Thân Tâm Thường Lạc
Vạn Sự Cát Tường
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái,
Võ Quang

Tìm hiểu thành phố Montreal, Canada

Thái Hiệp

Jean Drapeau, cố thị trưởng của Montreal, đã từng nói “Hãy cứ để Toronto trở thành
Milan, bởi Montreal sẽ luôn là Rome”. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết tại sao.

Đôi nét về Montreal
Montreal toạ lạc tại thành phố Quebec trên một hòn đảo trong lòng sông Saint Lawrence. Nó
là thành phố lớn thứ 2 Canada và là quê hương của cộng đồng nói tiếng Pháp lớn nhất thế giới
bên cạnh nước Pháp. Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của thành phố (đặc biệt là tiếng
Quebec French – thứ tiếng bắt nguồn từ tiếng Pháp chính thống). Mặc dù vậy, hơn một nửa
dân số Montreal có thể nói tốt cả tiếng Pháp và tiếng Anh.
Nếu bạn nghĩ linh hồn Pháp ở Bắc Mĩ phải là New Orleans thì bạn đã nhầm to rồi! Montreal
là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những nét kiến trúc đương đại thường thấy ở châu Âu. Đây
cũng là quê hương của một số vùng ngoại ô ở phía đông nam của khu vực Bắc Mĩ, được thành
lập từ thế kỉ 17 và được biết đến với tên gọi “Old Montreal”. Montreal từng là trung tâm công
nghiệp và tài chính của Canada, điều mà bạn có thể thấy thông qua các nhà máy, xưởng chế
biến cũ. Nhiều công trình trong số này đã được cải tạo lại cho những mục đích khác nhau, ví
dụ như mở nhà hàng hay quán bar.
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Dạo quanh Montreal
Montreal sở hữu trên 50 di tích lịch sử quốc gia, trong số đó có nhiều nhà thờ mang trong
mình nét cổ xưa như Notre-Dame Roman Catholic Church / Basilica, St. George Antiochian
Orthodox Church, Church of Notre-Dame-de-la-Défense và St. Patrick's Basilica. Cũng vì lý
do này mà nhà văn Mark Twain đã gọi Montreal là thành phố “trăm tháp chuông”. Những di
tích khác bao gồm Ngân hàng Montreal, Kênh đào Lachine và Nhà thi đấu Montreal (Montreal
Forum).
Sẽ là thiếu sót nếu bạn không thưởng thức món poutine (khoai tây ăn kèm với nước sốt thịt và
bơ), bánh vòng đậm hương bếp củi hay món Shish Taouk (bánh cuộn thịt gà) tại Montreal. Bạn
sẽ không phải lo lắng cho bao tử của mình bởi Montreal có rất nhiều lựa chọn ẩm thực đa dạng
cũng như các cửa hàng, quán ăn ở khắp mọi nơi.
Hơn 100 lễ hội được tổ chức hằng năm tại Montreal, nhằm thoả mãn “cơn khát” văn hoá và
nghệ thuật của cư dây nơi đây. Nếu bạn cũng là một “tâm hồn” mê cái đẹp, hãy thử đi dạo tại
cao nguyên Mont-Royal để được ghé thăm các cửa tiệm nhỏ, các quán cà phê và nhìn ngắm
những bức bích hoạ đẹp tuyệt trần. Bạn cũng có thể ghé qua Golden Square Mile, nơi đã từng
tập trung nhiều dân cư trước khi được sử dụng cho mục đích kinh doanh kể từ cơn Đại Suy
Thoái những năm 30, để được chiêm ngưỡng những nét kiến trúc cổ cùng những phòng trưng
bày tranh như Bảo tàng Nghệ thuật (Montreal Museum of Fine Art).

Những trường đại học ở Montreal
Đại học McGill – một trong những trường đại học danh giá của Canada – nằm ở Montreal.
Khu học xá chính của trường toạ lạc ngay dưới chân núi Royal. Bên cạnh đó, Université de
Montréal, Université du Québec à Montréal và Đại học Concordia cũng là những cái tên đáng
tin cậy .

Kính gởi quý bạn 2 video thật hay dưới đây,
hãy nhớ bấm vào ( Ctrl + Click )

14:27
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37 năm 2018 “Nhìn Xa”- Thông tin Vô Vi
Suối Đạo Vô Vi
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•

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÔ VI VÀ HỮU ÍCH KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI ? Lời Giảng
Đức Thầy Lương Sĩ Hằng
Mênh giá đồng tiền của Canada lên xuống hằng ngày, ngay ngày hôm nay có
Giá như sau :
1 – 100 USD
= 128,58 CAD
2 - 100 EUR
= 151,45 CAD
3 - 100 AUD
= 96,60 CAD
4 - 1.000.000 VND
= 56,60 CAD
Kính bái,
Võ Quang
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cho Anh của bạn đạo Lê Thị Khỏa là Ông Lê Văn Không mất
ngày 1 tháng 11 âm lịch, tức là ngày 18 tháng 12 năm 2017 ở Củ Chi, hưởng thọ 75 tuổi được siêu thăng
tịnh độ.
Gia đình Lê Thị Khỏa thành thật cảm ơn quý bạn đạo
2) Xin quý bạn đạohướng tâm cầunguyện choBd PHẠM VĂN NĂM sinh năm 1925. Mất ngày
18.12.2017 tạiCaiLậy Tiền Giang thọ 92 tuổi.Rảitrovàongàyrăm tháng 11 Âl tạiVũng Tàu.
Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Bd Mỹ Tho kính báo.
3) Xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn bà Trần Thị Chính (thân mẫu Bạn Đạo Lương
Thị Thiên -Vô Vi Đức Quốc), sinh năm1933, mất lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày 21.12.2017 (nhằm ngày
04.11.2017 âm lịch) tại Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ, hưởng thọ 85 tuổi, được siêu thăng
tịnh độ.
Hội AHVV Đức Quốc xin chân thành cảm ơn Quý Bạn Đạo.
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