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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) Thư từ càng ngày càng nhiều Bé làm sao giải quyết được?
2) Những người viết báo, mạ nhục thậm tệ gởi đến Bé, Bé cảm thấy có buồn họ không?
3) Việc gì quan trọng nhứt trên đời này ?
4) Thưa sống phải làm sao mới quan trọng nhứt trên đời này ?
5) Khí Trời chuyển động khắp nơi nơi có gì lạ không?
6) Những người thợ sửa máy xe hơi có thể tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí không?
7) Bé có cảm thấy phiền não và lo âu không?
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1) 25-02-92
Hỏi: Thư từ càng ngày càng nhiều Bé làm sao giải quyết được?
TL: Thưa Bé cảm thấy có thể giải quyết được, thì Bé phải làm như thường nhựt, mọi việc
rồi cũng xong, chẳng có gì bận rộn cả, vạn sự cũng do tâm thành mà ra, mỗi sự hi vọng đều
như nhau, ai ai cũng ham sống mà đành quên nguyên lý tiến hóa của chính họ, phải nhịn
nhục, tâm thân mới được an hòa, thanh nhẹ, sống chết cũng là cơ hội hóa mà thôi.
2) Hỏi: Những người viết báo, mạ nhục thậm tệ gởi đến Bé, Bé cảm thấy có buồn họ
không?
TL: Thưa Bé đã nhận được nhiều lời dạy bảo thương yêu và xây dựng thay vì ác độc, vì họ
chưa có cơ hội dấn thân hành đạo và chưa đạt được nguyên lý vô sanh tự thức tâm, cho nên
họ hướng ngoại lo cho Bé nhiều hơn. Bé lúc nào cũng thành thật đội ơn những lời chỉ trích,
dụng nó làm căn bản tiến thân, càng tu tịnh và mạnh dạn tiến thân hơn. Bé rất vui, đã và
đang được nhiều người lưu ý và giúp đỡ Bé, Bé chỉ biết thương quí trình độ tiến hóa của họ
mà thôi. Bé không có quyền chống trả, mà chỉ có quyền thương yêu và quí trọng mà thôi.
Kệ:
Trên đời trước mắt dịp hành thi
Chẳng có đau thương chẳng có tại vì
Chuyển khắp càn khôn đều chỉ trích
Minh tâm kiến tánh chẳng cần truy
3) 26-02-92
Hỏi: Việc gì quan trọng nhứt trên đời này ?
TL: Thưa việc sống và chết quan trọng nhất trên đời này.
4) Hỏi: Thưa sống phải làm sao mới quan trọng nhứt trên đời này ?
TL: Thưa sống thì phải cố gắng thanh tịnh hiểu hết khả năng sẵn có của chính mình, thì nội
khoa tâm lý sẽ không bị xáo trộn. Hiểu được nguyên lý vô sanh của phần hồn thì mới chiụ
học hỏi và tiến hóa, tâm hồn không bao giờ mệt mỏi . Còn chết thì phải tự ý thức cuộc bỏ
xác ra đi tiếp tục học hỏi và thanh nhẹ ở cõi giải thoát rõ rệt, sợ bám xác phàm chứ không
sợ giây phút ly khai của phần hồn. Thế gian vô nan sự chẳng có gì là khổ cả, chấp nhận học
hỏi và tiến thân bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ có chịu tu thì mới làm được điều này, bi trí dũng
sẽ được tái hồi viên mãn.
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Chân lý tròn vo chẳng mập mờ
Khai thông trí tuệ rõ thiên cơ
Ai thương ai ghét tùy duyên thức
Cộng khổ trùng tu đạt giấc giờ
5) 27-02-92
Hỏi: Khí Trời chuyển động khắp nơi nơi có gì lạ không?
TL: Thưa đó là luật tự nhiên, sự liên hệ giữa Trời và người, luôn luôn có sự chuyển động
không ngờ trước được, cũng là cơ hội thử tâm con người, hiểu rõ nguyên lý sanh tồn của
vạn linh hay không? Nay còn mai mất là lẽ thường tình, không có gì đáng lo ngại cả. Dù
cho biến động đến đâu đi nữa, tâm linh cũng vẫn tiến hóa theo trình độ sẵn có, ai cũng
muốn vui khỏe và hạnh phúc, nhưng nó biến dạng từ cái khổ mà sanh tồn. Ðã có cơ hội làm
người nên sống vui cùng mọi giới thì mới cảm thấy thoải mái và thanh tịnh.
Kệ:
Ðộng loạn yên vui cũng chính mình
Nhìn Trời êm lặng tự làm thinh
Ðâu đâu cũng có phần thay đổi
Lập hạnh tu hành tự chuyển khuynh
6) Hỏi: Những người thợ sửa máy xe hơi có thể tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
không?
TL: Thưa rất thích hợp, vì những người thợ máy đã sẳn có bộ óc thông minh, chịu học
nguyên lý hoạt động của chiếc xe hơi, liên hệ với nguyên khí và điện năng bởi cấu trúc tự
nhiên, tất cả là trật tự của sắt thép hình thành, từ đất cát mà ra, khí đốt cũng hoà hợp nguyên
khí tự nhiên mà hình thành, ý lực hoạt động mạnh mẽ, thúc đẩy chiếc xe tới lui, di chuyển
qua sự điều khiển của con người. Càng thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp, càng dễ vui hòa với nguyên lý sanh tồn và thích thú hơn, hư đâu sửa đó. Không khác
gì tâm người tự thức nguyên lý tiến hoá vô sanh, biết được thì rất vui mà làm việc, phục vụ
cho mọi người được vui. Sau khi chiếc xe hoạt động đều hòa, rất dễ hòa cảm và quí yêu bộ
óc nhơn sinh hơn. Cơ quan của chiếc xe hơi, tổ chức khéo léo và trật tự không khác gì xác
của con người, chỉ có thiếu tâm linh, cho nên nhờ sự điều khiển của khối óc tinh vi mà thôi.
Kệ:
Trời sanh nguyên lý chuyển hình
Dẫn dắt nhơn sinh tiến tiến thành
Trọng vật hiểu người nguyên lý đạo
Hướng thượng càng minh óc càng thanh
7) 28-02-92
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Hỏi: Bé có cảm thấy phiền não và lo âu không?
TL: Thưa Bé cảm thấy thiên hạ không chịu dấn thân thật tình tu học, thì vẫn còn tranh chấp
và phiền não, dù cho có địa vị hay không có địa vị trên đời này đều là phiền não và hành hạ
lẫn nhau mà không hay, làm mất lập trường vững tiến về phần hồn, điện năng dồn dập và
trở lại sân si mà không hay, tự cho mình là đúng. Cho nên Bé khuyên mọi người nên đọc
Ðịa Ngục Du Ký cho kỹ, giữ tâm thanh tịnh và tiến hóa, chẳng có phần hồn nào chết cả, tự
ý thức nguyên lý vô sanh, vui hòa còn hơn là tự hành hạ. Ðến lúc tự giam cầm chỉ biết khóc
mà thôi, phí một đoạn đường vô ích, không lợi cho chính mình và quần sanh. Ngược lại
chịu nhịn nhục thì mọi việc sẽ được tốt đẹp và thăng hoa nhẹ nhàng, hòa khí sẽ tràn ngập
trong gia đình, vui thật là vui và thương thật là thương. Vợ chồng đều cảm thông việc làm
hướng thiện đều hữu ích về sau. Biết được sự thanh nhẹ là quí mà không hành thì uổng cho
một kiếp làm người trên mặt đất.
Kệ:
Phật Tiên thành tựu cũng từ người
Học khổ tiến thân ý vẫn tươi
Tâm đạo vui cười không mến tiếc
Hành thông khai triển óc tâm tươi
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
VÔ VI THỰC HÀNH
Vô Vi môn phái thực hành
Tâm thân an lạc đạt thành Vô Vi
Không ham cảnh tạm sân si

Càng tu càng tiến càng hòa
Nằm trong bí quyết dù xa hay gần
Muôn loài vạn vật có phần

Lễ đời giả đạo làm chi họ cười
Nguyên căn sẵn có trong người
Tự hành tự đạt người người an khương
Cơ trời thay đổi gắng lường

Học rồi tiến hóa cơ tầng quang khai
Quang vinh sẽ đạt có ngày
Trở về nguồn cội gặp Thầy hòa minh
Ðại Hồn hòa hợp chơn tình

Không hành khó đạt khó tường lý chơn
Bày ra lời lẽ giận hờn
Văn xuôi văn ngược như đờn đứt giây
Trong ta đã sẵn có thầy

Cộng đồng Tiên Phật tạo khuynh hiếu hòa
Thế gian trần trược đi xa
Vì là đi xuống ta bà nơi đâu
Ði lên hòa hợp ý trời

Thầy là sáng suốt ngày ngày sửa sai
Chớ nên lý luận ai tài
Tự mình chôn lấp chẳng ngày tiến lên
Ðạo là xoa dịu hai bên

Vô Vi chánh pháp tự rời tiến thăng
Nơi nào cũng điển thanh bằng
Cũng nơi thức giác khó khăn tiêu trừ
Thế gian lý luận tùy người

Bên tà bên chánh lập nền tiến thân
Cơ trời chuyển hóa cân phân
Không tà không chánh đâu cần phải tu
Tu nhờ nghịch cảnh nhờ ngu

Người thời giữ pháp, người cười kẻ tu
Xét xem hai đứa cũng ngu
Pháp đâu có mất, lập tù bao vây
Vì chưa hiểu rõ chuyện này

Sửa tâm sửa tánh khỏi mù như xưa
Tìm ra chân lý xa xưa
Ðâu dè nó đã hợp vừa lòng nhân
Nằm trong định luật cân phân
Kiếp này không tiến, tiến lần kiếp sau
Thực hành xét rõ nhiệm mầu

Không lo tu luyện lo rầy với nhau
Bày ra lễ nghĩa thật thà
Tâm tà lợi dụng khó hòa Hư Không
Thực hành tự tiến chớ trông
Bề trên phù hộ, lẽ công chỗ nào?
Càn khôn chơn lý chẳng cao

Dù cho cúng bái đập đầu chẳng minh
Bên trong sắp sẵn chơn tình
Ăn năn tự sửa hiểu mình hiểu xa

Học hoài không hết nơi nào là cao
Nếu không thực tập tự rào
Nói cao nói thấp nơi nào chẳng thông./.
Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Ðời đạo 83
Paris, ngày 2 tháng 1 năm 1983
Thưa các bạn,
Hôm nay là ngày đầu năm của năm 1983, cũng là ngày đầu tiên trong buổi họp của thiền đường Paris, mà
chúng ta đã cùng chung huynh đệ động đảo đến đây nghiên cứu về con đường tu học thức tâm của mọi
hành giả! Khắp năm châu huynh đệ cũng đang hướng thượng để tìm một lối thoát cho chính mình. Nhân
duyên tốt lành đã đưa tôi đến đây đầu năm nay, được diện kiến các bạn nơi tu học của Thiền đường Paris,
tuy eo hẹp nhưng mà sự phát tâm không ít của các bạn khắp các nơi đã hướng về đây và chúng ta đã và
đang làm một việc thực hiện Tình thương và Ðạo đức. Các bạn người ít nhưng mà tâm giàu mạnh, luôn
luôn hướng về sự hổ trợ, giúp đỡ và xây dựng. Ðó là một điều rất cao quí. Sự ước mong của mọi người đều
muốn sớm giải tỏa về phần ô trược động loạn của mọi cá nhân. Kẻ mới cũng như người cũ, cũng đồng ý
thức được nhiệm vụ của chính mình. Chính chúng ta phải tu cho ta. Ta phải biết chịu trách nhiệm và chủ trị
tâm lẫn thân để khai triển, học nhẫn học hòa. Các bạn đã có cơ hội tương ngộ và đã thấy rõ tánh trần trược
của chính ta trước khi chưa tu và sau khi đã tu, khác hẳn!
Sau khi tu chúng ta muốn thực hiện đại nguyện của chính chúng ta và trước khi chưa tu chúng ta ước mong
được sự cứu độ. Nhưng mà ngày nay càng tu càng rõ rệt : chính ta là người cứu độ ta mà thôi! Ta là người
phải chịu trách nhiệm để xây dựng, tái lập sự quân bình sẵn có. Sự quân bình sáng suốt và bất diệt đó
chúng ta đã có từ lâu! Từ lúc ly khai đại hồn và chúng ta đã ôm sự sáng suốt giáng trần xuống thế gian,
nhập vào trong cảnh hỗn độn, động lọan tại thế và để điêu luyện cho phần hồn chúng ta càng ngày càng lớn
mạnh hơn, càng vững vàng hơn, càng thấy rõ ta hơn và xây dựng trong sự quân bình và trách nhiệm rõ rệt.
Ngày hôm nay chúng ta được một pháp và chính mình có quyền hành triển để lập lại sự quân bình cho
chính mình. Mọi người chúng ta trên con đường hành hương đã và đang đi, trong nghiên cứu, cũng như
thời gian thành đạt và tin tưởng rằng chúng ta sẽ đi tới. Trong đó sự chứng nghiệm của mọi phần hồn khác
nhau, vì trình độ khác nhau, kẻ trước người sau, kẻ lớn tuổi, người tuổi trẻ cũng đã tự hiểu được chính ta
đã bằng lòng chấp nhận hi sinh tánh hư tật xấu để bước tới sự toàn thiện của tâm thức, chấp nhận nghiệp
quả hiện tại, chính ta làm ta phải chịu, ta phải cố gắng tiến triển, ta phải cố gắng gánh chịu học nhẫn thì
mới quán thông được mọi sự việc.
Cho nên chúng ta lại có một sự phát tâm tự động chứ không phải bị sự ràng buộc bởi một ai, vì chúng ta đã
nghe được âm thinh truyền cảm của người truyền pháp, trong thực hành mà chúng ta xác nhận đây là thực
tế, đường lối không sai chạy, chính mọi người đều có một hoàn cảnh, đang tự thăng hoa và xây dựng!
Cho nên chúng ta lại phát tâm cố gắng và chọn con đường ta phải đi và chính ta hoàn toàn tự chủ không có
lệ thuộc bởi một ai. Sự văn minh của vật chất đã hãnh diện khoe khoang trước mắt chúng ta, sau sự thành
công cấu trúc của sự thông minh nhân loại. Nhưng mà chiều sâu của nó là do từ siêu nhiên đã biết bao
nhiêu ngàn triệu năm, ngày nay mới có đóng góp được một vật nhỏ tinh vi hiển hiện trước mắt chúng ta để
khuyến rũ sự cảm mến và hướng độ tâm thức, để xoa dịu những sự mong muốn của nhân loại. Chúng ta có
máy bay, chúng ta có xe hơi, chúng ta có tất cả những máy móc hiện tại, cũng do sự cấu trúc của siêu
nhiên ban cho loài người có khối óc tinh vi và biết xử dựng khối óc của chính họ, mới đóng góp được một
cái vật chất hiển hiện trước mắt của chúng ta hiện tại.
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Cho nên chúng ta đã và đang xữ dụng nhưng mà đó không phải là chuyện hưởng thụ. Ðó là một ảnh hưởng
của vật chất. Nó là một câu hỏi : Vật chất còn tiến hóa như vậy, hỏi chứ tâm linh chúng ta không thực hành
và không xây dựng thì chừng nào chúng ta mới được tiến hóa như vật chất? Cho nên càng bình tỉnh, càng
thanh tịnh càng thấy sự trì trệ của chính mình. Cho nên chúng phải tu học và lập lại sự quân bình càng sáng
suốt hơn vì phần hồn là chủ của thể xác, phần hồn là chủ của vạn linh trong thể xác và hòa hợp với cả càn
khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta lại càng thấy sự sáng suốt sẵn có của chúng ta và trách nhiệm của chúng ta
càng ngày càng lớn rộng hơn, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ chứ không phải trong một chỗ eo hẹp nhưng mà
nói chuyện lớn rộng của cả càn khôn vũ trụ, lấy gì mà làm việc, lấy gì mà tiến tới? chung qui chỉ giữ ý chí
và khai triển ý chí và tiến tới mà thôi.
Ngày hôm nay chúng ta đã có ý chí! Sự mong muốn của chúng ta tương ngộ, ngày nay chúng ta đã có cơ
hội được hội ngộ, bằng ý chí, bằng thanh điển. Cho nên các bạn ngồi thiền nhắm mắt để trao đổi phần
thanh điển sẵn có của các bạn, âm thinh truyền cảm mà các bạn đã tự xác nhận đường lối đi tới để làm cho
các bạn ngày càng nhẹ nhàng và tu học để khai triển sự sáng suốt sẵn có của các bạn. Thì đường đi đó
chính các bạn phải tự đi, chúng ta mới nhận thức rõ vạn linh qui một như những câu : Nhất bổn tán vạn
thù, vạn thù qui nhất bổn! Rõ rệt! Chúng ta từ một cội mà đến đây, một cội sáng suốt khổng lồ mà phân
chia ra lẻ tẻ li ti. Ngày nay lại có hội ngộ trở lại cộng đồng nhân loại, ngồi chung để nghiên cứu và phát
triển khả năng sẵn có của chính mình. Chúng ta càng tu càng hiểu rõ Khoa Học Huyền Bí trong nội thức
của chính chúng ta. Khoa Học dồi dào sống động trong nội thức của chúng ta đã tiến hóa từ kiến thức này
kiến thức kia kiến thức nọ, ngày hôm nay còn phải tiến nữa và còn phải đi nữa. Cho nên chúng ta hiểu
được cái kiến thức sống động đó không ngừng nghỉ, trao đổi từ đời lẫn đạo thì chúng ta không có chán
ngán trên đường tu học vì kiến thức của chúng ta càng ngày càng thay đổi, càng văn minh, càng sáng suốt,
đạt tới càng siêu nhiên, gần gũi sự hòa cảm hư không đại định hơn.
Luồng điển của các bạn càng ngày càng được thăng hoa, được đi lên, thì các bạn thấy việc làm của chúng
ta hiện tại rất nhỏ nhoi và chúng ta sẽ làm nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ đóng góp sự sáng suốt cho cả càn
khôn vũ trụ để hoàn trả món nợ từ nhiều kiếp.
Cho nên chúng ta cần tu học nhiều hơn, cần đem lại nền văn minh tốt đẹp từ bên trên trung thiên giáng lâm
xuống thế gian xây dựng cho quả địa cầu càng ngày càng tốt đẹp theo ý chí của Thượng Ðế ,tinh vi,
thương yêu, tha thứ, nhẫn nhục, tiến hóa, xóa bỏ hận thù, thật sự tiến tới Tình thương và Ðạo đức.Hôm nay
tôi có một bài thơ ngắn ngủi, và tiếp tục phân giải cho các bạn rõ hơn, câu chuyện của năm nay :
Một năm kết thúc một năm hòa
Vũ trụ càn khôn vẫn thiết tha
Trời chuyển tâm hồn mau thức đạo
Vui trong một giấc nhẫn thanh đà
Thanh đà giải tỏa khuyên Hòa
Càn khôn vũ trụ chung nhà giác tâm
Mỗi người trở lại mừng thầm
Ðây là cơ hội chẳng lầm chẳng sai
Thực tâm giải tỏa tranh tài
Thế gian liên hiệp sửa hoài không ngưng
Chẳng còn ước vọng lừng khừng
Cùng chung đàm đạo giải từng phút giây
Nan y thế sự bầy nhầy
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Thức tâm tu luyện vui vầy cảm giao
Vạn linh cứu khổ hợp màu
Cộng đồng khai triển ước mau đạt thành
Chungn nhau xây dựng em anh
Nơi nào cũng phải thực hành mới thông
Bầu trời xây dựng góp công
Trời nam biển bắc một lòng sửa sai
Hóa sanh sanh hóa chuyển hoài
Thanh đài sẵn có chờ ngày thoát thân
Thực hành giải pháp nghĩa ân
Cộng đồng thế giới ân cần dựng xây
Ước mong cũng đã đến ngày
Thực hành thành đạt vuivầy cảm giao
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI NAM CALIFORNIA
Khóa Sống Chung 2018: Chung Vui Xây Dựng

Mùa nắng ấm của California, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ thuộc miền Nam California muốn tạo niềm thân
ái cho các bạn đạo địa phương cũng như phương xa.
Khóa sống chung: Chung Vui Xây Dựng được tổ chức 4 ngày 3 đêm kể từ ngày 20 đến 23 tháng 4 năm
2018 trên Du Thyền Carnival Inspiration, sẽ khởi hành từ bến cảng Long Beach, Los Angeles đi qua các
vùng biển Baja Mexico.
Giá vé từ 400 USD cho một người. Vì lý do thời gian gấp và có hạn mong các bạn đạo ghi danh sớm để
giữ chỗ.
Mọi tin tức xin liên lạc:
Bảo Khanh Châu: 714-489-7767
Huỳnh Mai Lâm: 714-414-9552
Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
Hội Trưởng Võ Thanh Chí.
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