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Số 1200 8 tháng 7 năm 2018
Tröïc Giaùc
Tröïc giaùc chính mình khai trí tueä
Bình taâm thanh saïch giaœi phaàn meâ
Quí thöông muoân loaïi ñoàng chung soáng
Khai trieån chính mình roõ hoaù coâng
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)Ðấng Tạo Hóa là ai?
2) Hành trình của tâm linh là sao?
3) Những người muốn tu Vô Vi trước hết phải làm sao?
4) Nấm mồ là sao?
5) Bé đi xe từ Ðức qua Pháp Bé có mệt không?
6) Tu trong thực hành có lợi hay là tu lý thuyết có lợi hơn?
7) Tu thiền không định được là sao?
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1) 17-06-92
Hỏi: Ðấng Tạo Hóa là ai?
TL: Thưa Ðấng Tạo Hóa là nguyên lý vô sanh bất diệt, ánh sáng đại từ bi, xuất hiện trong tâm tư
của người thành đạo hằng cứu giúp, từ quang chuyển hoá cứu độ, vượt qua mọi trạng thái môi sinh
Kệ:
Ban ơn không ngớt chuyển hành trình
Cảm thức trần gian hiểu tánh tình
Kích động không ngừng tâm tự thức
Cảm giao giao cảm giới tâm linh
2) 18-06-92
Hỏi: Hành trình của tâm linh là sao?
TL: Thưa hành trình của tâm linh là cuộc sống khắc khe hình thành hành trình tiến hóa từ đời lẫn
đạo, chuyển xoay xoay chuyển không ngừng nghỉ, nhiên hậu mới cảm thức được giá trị của tâm
linh.
Kệ:
Vạn linh chuyển hoá hành trình giải
Tâm thức quang minh chuyển miệt mài
Thanh trược tương hành duyên ngộ đạo
Quí yêu muôn loại chẳng lầm sai
3) 19-06-92
Hỏi: Những người muốn tu Vô Vi trước hết phải làm sao?
TL: Thưa những người muốn tu Vô Vi thì trước hết phải ý thức được Vô Vi là gì? Tại sao có sự
hiện diện trên mặt đất này?
Thưa Vô Vi là không không thanh nhẹ, không có gì bận rộn cả, đâu cũng sẽ vào đấy, không cần
phải lo lắng việc chi cả, chỉ lo ý thức rõ rệt đường lối thực hành của Vô Vi có ích lợi gì cho tâm
thân hay không, nhiên hậu mới thực hành tự tu.
Thưa sự hiện diện của Vô Vi do người đã khổ thực hành gặt hái được kết quả, mới cống hiến cho
người kế tiếp, nằm trong nguyên lý đời đạo song tu, hoà tan với các giới không phân biệt màu da
và chủng tộc, dụng trí ý thực hành khám phá và phát minh chất phát, thật thà dấn thân hành đạo
Kệ:
Thực hành chẳng kể thấp cao độ
Giải mở tâm tư giải nấm mồ
Khai triển chơn lòng tâm tận độ
Khai thông Nhâm Ðốc đạt hư vô
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4) 20-06-92
Hỏi: Nấm mồ là sao?
TL: Thưa là khối óc mờ mịt không minh bạch, bất chấp thiên luật, muốn làm gì thì làm chẳng cần
biết đến hậu quả, rốt cục chỉ nhận lấy sự tủi buồn mà thôi, trôi giữa dòng sông mê, tưởng lầm là
tỉnh, tu cũng bám vào sự mê tín dị đoan, không có thật, phần hồn không có lối thoát, bị giam hãm
trong sự động loạn, cuối cùng chỉ biết đổ thừa cho số mạng mà thôi, đời đạo vẫn không xong
Kệ:
Chuyện đời che lấp tréo tròng
Khó giải khó minh lại phập phồng
Khổ cực tràn đầy nan tỉnh giấc
Trược ô xâm chiếm tự ngoài trong
5) Hỏi: Bé đi xe từ Ðức qua Pháp Bé có mệt không?
TL: Thưa Bé vẫn khoẻ và vẫn nói chuyện với các bạn quí yêu của Bé, Bé niệm Phật thường xuyên
tâm tư rất bình an, Bé nhìn thấy bạn đạo ở Amphion hướng thượng đón chào Bé, Bé rất cảm động
đối với số người thực tâm tu luyện, không có gì quí bằng món quà ấy
Kệ:
Tâm vui cảm nhận trí vui vầy
Tình thế Trời ban ý đổi thay
Cảm nhận tình thương trong đạo pháp
Thực hành chất phát lại càng may
6) 21-06-92
Hỏi: Tu trong thực hành có lợi hay là tu lý thuyết có lợi hơn?
TL: Tu trong thực hành rất có lợi cho tâm thân hướng về thanh tịnh. Còn tu về lý thuyết thì có lợi
cho bề ngoài mà có hại cho tâm thân. Nói mà không hành thì chỉ có phung phí và hướng về tâm
dục nhiều hơn, tiêu hao và xài phí nguyên khí của vũ trụ mà không hay, tưởng lầm là được gần
Chúa gần Phật, ngược lại 100% với thực hành. Thực hành nhiên hậu đóng góp thì có thực chất hơn
là lý thuyết mà không hành. Người tu cần sự kết quả của tâm thân, chứ không cần bề ngoài không
có thực chất
Kệ:
Nhứt khí Trời sanh hiện rõ ràng
Minh tâm tự tiến chẳng cầu an
Vô cùng sống động tâm thường giác
Khổ cảnh trần gian chẳng bạc bàn
7) 22-06-92
Hỏi: Tu thiền không định được là sao?
TL: Thưa tu thiền không định được là tánh ý hay lo ra

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 3/7

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Duyên lành tái ngộ
Duyên lành tái ngộ thức tâm giao,
Giải nghiệp hành thông rõ thuở nào,
Thanh tịnh quy hồn tâm tự giác,
Cảm minh thiên địa xét trăng sao.
Mừng vui thế cảnh đang tu tiến,
Nhậy cảm thức tâm giải nỗi phiền,
Tâm định thần giao quy nội thức,
Trong không mà có vẫn tâm yên.
Thanh tịnh bình tâm cứu nhơn sinh,
Đi đi lại lại chỉ một mình,
Quý yêu nhơn loại lòng tha thiết,
Cứu khổ ban vui giải thuyết minh.
Chẳng có chi ăn cũng khổ sầu,
Thân già bụng đói phải mau mau,
Cho xin chút ít ăn cho đở,
Lê lết trần gian chuyển pháp mầu.
Xem đời động loạn cảnh bơ vơ,
Chiều hướng đổi thay giải giấc mơ,
Tự quyết bình tâm tu đạt pháp,
Hy sinh cao đẹp tiến từ giờ.
Nghiêm chỉnh thực hành pháp giải mê,
Bình tâm thanh tịnh tự ra về,
Trong đời có đạo tâm quy thức,
Hành khổ thường xuyên rõ muôn bề./.
Lương Sĩ Hằng.
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Qui Hội Tâm Thức
Vancouver, ngày 31 tháng 7 năm 1983 (tiếp theo)
Cho nên người tu vô vi không có thì giờ rảnh! Càng tu càng phải học! Càng tu càng phải tự kiểm chứng rõ
ràng, từ giai đoạn một, phải đi, phải thi, phải tiến! Tình thế bắt buộc phải tu học, không ngừng nghỉ! Cho
nên huynh đệ tỉ muội chúng ta hôm nay, có ngày vui sống động trong tâm thức, vàng không đổi được, của
không ham nhưng mà ham cái sự hạnh phúc đời đời đang dẫn tiến chúng ta, trong cái thanh tịnh du dương
sẵn có! Trong giây phút thiêng liêng này, vàng không đổi! Ôi tình thương sống động của chúng ta ôm ấp,
đã ôm bao nhiêu kiếp rồi, ngày nay mới có cơ hội tái ngộ, trong một sự thương yêu cởi mở, thật sự xây
dựng cho nhau, quí nhau và dẫn dắt lẫn nhau trên đường hành hương đầy chông gai trở ngại!
Chúng ta nên tu, cố gắng tiếp tục tu! Nhiệm vụ đó bạn! Nhiệm vụ của các bạn là phải tu! Nếu các bạn
không tu thì không có sáng suốt, làm sao các bạn xây dựng cơ đồ tại thế? Làm sao chúng ta thuyết phục
lục căn lục trần, làm sao chúng ta hoàn trả cái nợ tiền khiên bao nhiêu kiếp? Các bạn mang đủ nghiệp!
Nghiệp sát! Các bạn ăn biết bao nhiêu con thú, chừng nào các bạn mới trả xong cái nợ này? Những thây
ma mà các bạn đã nhai, nghiền nát, nuốt, đó bây giờ chừng nào mới thanh toán xong cái nợ này? Mà hàng
ngày cứ tiếp rược những thây ma vào thân mà không hay!
Các bạn thấy sự trầm luân trong bể khổ, đắm chìm tâm thức của các bạn chưa? Ăn năn đi các bạn! Hiểu
các bạn nhiều hơn và tự cố gắng rời bỏ sự động loạn đó! Sự hận thù ta có, con thú có! Sự ước vọng ta có,
con thú có! Sự tham dục ta có, con thú có!
Mà nếu chúng ta không có trật tự thì rước nó vào thì nó cũng bị bơ vơ! Rồi một khối bơ vơ làm sao tiến
triển? Cho nên các bạn đã chứng nghiệm! Nhiều bạn đã thức tâm và trường chay! Nhưng mà cái trường
chay này cũng chưa dứt khoát trược! Phải tu mới dứt trược được! Phải tu mới thấy rằng trách nhiệm của
chúng ta đưa vạn linh tiến hóa tại thế! Môi sinh của chúng ta là trách nhiệm đưa vạn linh tiến hóa qua ta!
Lại càng lo tu nhiều hơn, càng trật tự nhiều hơn, để đón tiếp những sanh linh mê muội chưa thức và giải
tiến cho chúng nó! Mọi người đều có nhiệm vụ tại thế chớ không nói tôi không có nhiệm vụ! Chúng ta mỗi
mỗi đều có nhiệm vụ, định luật rõ ràng, hằng ngày mọi người phải thực hiện ăn ngủ ỉa, tam đại sự! Thu
phóng rõ rệt, mà nếu ý chí sáng suốt chúng ta không có mục đích tiến giải, thì đó là tội đó các bạn!
Mà ngày nay chúng ta có, có đường lối, có lối thoát thì chúng ta phải chung vai để gánh vác với cộng đồng
thiêng liêng để đưa vạn linh trở về bến giác! Trong thực hành chớ không phải trong cái luận thuyết sai lầm
và không có lối thoát! Chúng ta hành đến đâu thuyết đến đấy! Mở đến đâu, chúng ta cống hiến đến đấy
cũng đủ rồi! Cho nên nhiều người đã tu học, dụng văn ngôn này, văn ngôn nọ nhưng mà kỳ thật không có!
Kỳ thật không cần thiết! Ðó cây gậy tạm mà thôi! Chớ kỳ thật chúng ta có, mọi người có quyền qui không!
Cho nên chúng ta đã bao gồm một điển thân đầy đủ, có trược có thanh! Mà biết được mối giếng khứ trược
lưu thanh thì chúng ta thấy cái cơ hành tiến hóa không có khó khăn và không có chậm trễ! Chỉ chịu hành
chịu đi là đến!
Cho nên duyên lành luôn luôn đến cho các bạn đạo vô vi! Có kẻ kích bác, có người quí mến! Ðể cho các
bạn thức tâm về luật quân bình sẵn có trong nội thức! Nhiều bạn hi sinh căn nhà ra để đi học đạo! Nhưng
mà bị khép vào tội dạy đạo! Tại vì chưa thức tâm! Các bạn bỏ công bỏ của ra để đi học đạo chớ không phải
dạy đạo! Chẳng có một ai có quyền dạy đạo tại thế! Chúng ta đồng học trong tinh thần trao đổi! Cho nên
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các bạn có cơ hội đến chỗ một thiền đường và của một người thức tâm đưa ra, chúng ta nên cám ơn! Và cái
hay chúng ta đóng góp cho người chủ nhà đó học đạo! Chớ người chủ nhà đó chưa thành đạo! Ðừng khép
vào cái tội thành đạo của họ và đưa cho họ đến chỗ sai lầm tội nghiệp, vì họ đã phát tâm đưa nơi đưa chỗ
cho chúng ta học đạo thì chúng ta mong làm sao đóng góp được cho người tinh tấn hơn!
Chớ không nói rằng : Chủ Thiền đường phải biết đạo, dạy đạo, cái đó là sai! Vì hạnh nguyện của người
muốn đem căn nhà này ra, có sự trao đổi để học và tiến thêm! Chúng ta có khả năng đóng góp bất cứ tôn
giáo nào, đến để đóng góp và độ trì cho hành giả càng ngày càng tinh tấn hơn, thì quí hơn! Vì nhân loại
muốn óc những món quà quí, những hạnh tốt để xây cho xã hội tốt! Nhân loại có chỗ an cư lạc nghiệp, mà
chỗ đó là đâu? Nằm trong tâm thức của chúng sanh!
Thì ngày hôm nay chúng ta đến thiền đường là chúng ta đóng góp cho chủ thiền đường, để tinh tấn hơn
trong con đường tu học! Chớ chúng ta không phải là học nơi ông chủ đó! Chủ nhà mà đâu phải nói chủ
đạo! Chủ thiền đường là chủ nhà chớ đâu phải nói chủ đạo mà khép người ta vào trong cái tội chủ đạo là
tội nghiệp cho họ, mất công bằng cho họ, để cho họ học! Và không nên nâng cao họ, không nên vun bồi tự
ái của họ, để cho họ học! Cho nên ngày hôm nay, những thiền đường của Vô Vi là do sự phát tâm của
người tu vô vi, để tầm đạo và học đạo chứ không nói rằng đi dậy đạo, không có trình độ đó! Còn dạy đạo
là do sự cấu trúc của siêu nhiên và đúc kết của nhiều giới, mới rõ đạo lý! Đó là kinh Vô tự!
Cho nên các bạn học và các bạn chịu tu thì các bạn thấy rằng; Người nào cũng cần học và cần tu, cũng cần
đóng góp, cũng cần xây dựng! Chớ chả có ai giỏi hơn ai! Khi chúng ta hiểu được thì kể cả chư Phật cũng
phải học, chư tiên cũng phải học, Thượng Ðế cũng phải hạ mình! Thì cái cộng đồng nó mới tươi đẹp, nó
cởi mở, không có nghi kỵ và không có trì trệ! Nói thương yêu thật sự là thương yêu! Nói hi sinh thật sự là
hi sinh! Thì lúc nào cũng là cởi mở và thăng hoa! (còn tiếp)
THÔNG BÁO CỦAHỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY-NEW SOUTH WALES
HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY-NEW SOUTH WALES
THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ
THÔNG BÁO
BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2018-2020
Thiền đường Dũng Chí trân trọng thông báo các thành viên trong Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020
như sau:
1. Hội Trưởng: Chị Nguyễn Thị Duyên
2. Phó Ngoại Vụ: Anh Nguyễn Văn Liên
3. Phó Nội Vụ: Anh Võ Văn Liệt (Thiện Lộc)
4. Thủ Quỹ: Anh Kwok Ping Chung (Anh Ngầu)
5. Thư ký: Chị Lê Thị Ngọc Sương
Ban chấp hành đã cùng nhau trước kiếng Vô Vi với sự chứng tâm Thiêng Liêng của Tổ, Thầy, Đức Quan
Thánh và các bạn đạo cố gắng lo tròn phận sự mà Bề Trên và bạn đạo thương mến giao cho.
Kính báo,
T/k: Lê Thị Ngọc Sương
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THƠ BẠN ĐẠO

Hai Điều Cấm
Đã biết vào tu Pháp-Lý này,
Cấm làm Biếng và cấm làm Thầy ;
Vậy sao lắm kẻ hoài sai-phạm ?
- Thưa tại hai điều khó lắm thay !
Cấm-giới là đê giữ ruộng tâm
Người cày thửa Đạo dễ sai lầm
Tu Thiền như thể gieo trồng mạ
Cẩn-trọng ruộng đê lúa nẩy mầm.
Nẩy mầm mới có ruộng đồng xanh
Mới gặt được mùa lúa tác canh
Tu Pháp Vô-Vi không ngoại lệ
Hai điều cấm-giới đã phân rành.
Làm Biếng là điều khó nhất đây !
Siêng Thiền lầm tưởng mình tu hay…
Pháp hành sai-trật lười tìm hiểu
Bỏ cả Tánh Tâm biếng sửa sai !
Tu Thiền tự-mãn muốn làm Thầy
Tả Đạo Bàn-Môn sập bẫy ngay
Thâu-thập ngu-đồ xây địa-vị
Tự gạt bên trong, gạt cả ngoài !
Tất-cả đều do nhận-thức sai…
- Tu Thiền là nguyện thoát trần-ai,
Giúp đời thăng-hóa quy Nguồn-Cội,
Phụng-sự Phật Trời Đạo mở khai.

Plaisance-du-Touche, ngày 23-06-2018.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.
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