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Vô Cùng
Ðường tu vô cùng cần tu tiến
Khai triển chính mình sống mới yên
Quí tưởng Trời cao thường được độ
Triền miên học hỏi khỏi mê lầm
Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1993
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 tu chậm khai huệ là tại sao?
2) Hôm nay Bé lại phải đi dự khóa Tịnh Tâm, sau những ngày động loạn Bé có vui
không?
3) Bé lại tiếp tục minh giải mọi việc của bạn đạo sống chung, Bé nghĩ sao?
4) Khóa Thanh Tịnh bắt đầu Bé cảm thấy yên không?
5) Ðêm nay hầu như Bé không ngủ tại sao?
6) Lúc nầy Bé rất khoẻ, đi đâu với phương tiện nào cũng thích hợp với Bé cả tại sao?
7) Chuyện gì đã xảy ra trong lúc thiền định?
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1)30-04-93
Hỏi: Người tu chậm khai huệ là tại sao?
Ðáp: Thưa người tu chậm khai huệ là thiền không tinh tấn, không sao đạt tới thanh tịnh khai huệ
nhãn được. Nhiều người tu hoài không tiến là vậy.
Kệ:
Ðộng loạn giam tâm chuyển hằng ngày
Ðời đạo không thành đổi đổi thay
Mê loạn tự mình gieo ý động
Khó hành khó tịnh khó trình bày
2) 31-04-93
Hỏi: Hôm nay Bé lại phải đi dự khóa Tịnh Tâm, sau những ngày động loạn Bé có vui không?
Ðáp: Bé rất vui được cơ hội tịnh tâm chung hợp hòa bình. Bạn đạo đã chọn nơi động đất Bé nghĩ
sao về việc nầy. Dù cho đất có động nhưng tâm cũng không động thì mọi việc sẽ được bình an.
Kệ:
Bỏ đời qua đạo trí bình an
Cứu khổ ban vui chuyển chuyển bàn
Dù chết dù sống không luyến tiếc
Thực hành chung hợp chết bình an
3) 01-05-93
Hỏi: Lúc nầy Bé rất khoẻ, đi đâu với phương tiện nào cũng thích hợp với Bé cả tại sao?
Ðáp: Thưa Bé tự nhận thấy bất cứ phương tiện nào ở mặt đất cũng do sự thông minh của Trời
ban cả. Bé cảm thấy đang sống trong biển yêu của Thượng Ðế thì lúc nào Bé cũng vui hợp cả.
Bé cảm thấy sự liên hệ với Trời Phật thì lúc nào cũng hạnh phúc cả.
Kệ:
Thương yêu quí trọng sống chung nhà
Thượng Ðế ban ơn chung hợp hòa
Vũ trụ càn khôn qui một mối
Thanh quang sống động giải minh hòa
4) 02-05-93
Hỏi: Bé lại tiếp tục minh giải mọi việc của bạn đạo sống chung, Bé nghĩ sao?
Ðáp: Sự thắc mắc và đòi hỏi của bạn đạo sống chung rất hợp lý, Bé chỉ biết phục vụ theo khả
năng sẳn có của Bé thôi, tâm lúc nào cũng hướng về Trời Phật thì mọi việc cũng sẽ được tốt đẹp.
Cuộc chung sống hướng về Trời Phật thì tâm của mọi người sẽ được nhẹ trong lúc cộng tu cộng
thiền thì cộng nghiệp sẽ được bớt bớt dễ dàng hơn.
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Kệ:
Thực hành thanh tịnh lại minh hơn
Giải tỏa phiền ưu giải giận hờn
Khổ cảnh không còn trong nhập định
Nhớ thương Trời Phật chí không sờn
5) 03-05-93
Hỏi: Khóa Thanh Tịnh bắt đầu Bé cảm thấy yên không?
Ðáp: Thưa bao nhiêu ngày động loạn của tình đời mê tỉnh tỉnh mê, sống cùng bạn đạo khắp các
nơi, Bé cảm thấy rất an vui chẳng muốn rời những sự phát triển của bạn đạo khắp các nơi, Bé
phải dấn thân đi đây đi đó để tận độ gia đình Vô Vi trong hành trình hiện tại, dù cho chết Bé
cũng bằng lòng, Bé không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, Bé chỉ biết tận tình phục vụ mà thôi.
Kệ:
Sum hợp chung vui tâm tiến định
Một lòng khai triển lại càng minh
Qui y Phật Pháp càng thanh nhẹ
Thanh tịnh mối giềng tự cảm minh
6) 04-05-92
Hỏi: Ðêm nay hầu như Bé không ngủ tại sao?
Ðáp: Thưa thường khi chung hợp Bé rất ít ngủ, tâm lúc nào cũng hướng về bạn đạo, thâu đêm
xem xét từ người một, là đã đến sáng rồi. Có việc thì phải làm thì tâm mới yên.
Kệ:
Ðiển thanh hóa giải tâm phiền muộn
Trí điển khai minh khai chuyển nguồn
Bớt động thêm tịnh tâm nhớ đạo
Qui hồi thanh tịnh chẳng lo buồn
7) 05-05-93
Hỏi: Chuyện gì đã xảy ra trong lúc thiền định?
Ðáp: Thưa mỗi người một trình độ khác nhau, đồng cảm thức hướng về thanh tịnh. Ðang sống
nơi rừng núi thanh tịnh, tự khám phá ra khả năng của chính mình, phát triển tùy duyên của tâm
đạo mà ngộ. Khổ hạnh thực hành trong đêm vắng, mọi việc rồi cũng êm xuôi, tự khai tâm mở trí,
trong nhịn nhục và vắng lặng của tâm hồn.
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Kệ:
Qui y thanh tịnh sống vui hòa
Cảm thức cùng nhau sống một nhà
Gặt hái tâm thành tâm triển vọng
Cùng vui thanh tịnh trí tâm hòa

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vui Xuân
Montréal, -01-01-1990 (tiếp theo và hết)
Còn chúng ta hướng về vật chất mà không có vật chất thì nó phải loạn. Còn chúng ta hướng về tâm linh
mà không thực hành thì tự nhiên cũng là loạn. Hướng về tâm linh là phải thực hành, thì con người nó
mới không loạn, mà hướng về tâm linh mà không thực hành thì con người nó trở lại dâm ô, dục tính càng
ngày càng cường, rồi biện hộ cho sự sai lầm đó, rồi tạo cho gia cang bất ổn, càng ngày càng sa đọa đi
xuống sự tăm tối rõ ràng, mà nói mình là chơn tu, trật đường rầy rồi, thấy chưa?
Cho nên người tu phải thực hành, không dùng lý thuyết nào, không dựa trong lý luận nào, sách vở đọc để
giải trí một chút thôi, chứ cái thực hành là kiểm mình đến đâu, rồi hiểu đến đó, là mừng cho chính mình
rồi. Không nên nói thêm, cũng chẳng cần nói bớt, chuyện của tôi có bao nhiêu đó thôi, tôi phải lo cho
chính tôi. Tôi không lo cho chính tôi, chẳng ai lo. Bệnh do tánh sanh! Nếu mà cái tánh tôi nó càng ngày
càng giận người này ghét người kia ghen người nọ, thì rốt cuộc là tôi mang cái bệnh gì? Bệnh thần kinh
hay là bệnh cancer, máu huyết không lưu thông được, ứ đọng thành một khối bành trướng thì nó là
cancer. Bệnh do tánh sanh, do mình tạo ra bệnh cho mình mà không hay, mà lo đâu đó cho nó điều hòa,
cho nó ấm áp, không có phải tốn hao nhiều, nhưng mà đạt được kết quả tốt.
Cho nên các bạn càng ngày càng thiền càng tu rồi các bạn thấy tôi đâu có xài tiền gì đâu, thành ra các
bạn dễ phát tâm, có một cơ hội giúp đỡ những người đau khổ bên nhà hay những người tỵ nạn này kia
kia nọ các bạn lo trong nháy mắt, xong hết, người một chút, rồi! Là vì đồng tiền mình dư thừa không có
xài, không có đua đòi không có đòi hỏi nhiều, thành ra mình được ổn định, mình dư thừa mình ban bố
chứ không có gì hết. Cho nên người Vô Vi đóng góp bỏ tiền cho người ta in kinh. Cho rồi bị chửi, những
người chửi là những người chưa hiểu, chưa có biết phát tâm là giá trị, chưa có biết cái phước là cái gì,
thành ra đâm ra tranh chấp. Rồi chửi đầu này chửi đầu nọ là tạo ra cái khùng cho chính mình chớ còn
người ta đã làm việc tốt cho xã hội, thay vì mình cũng là con người trong xã hội mà không làm, đi trách
người khác. Chuyện đó chuyện ngu xuẫn của chính mình, mình không lo sửa mình đi lo sửa cho người
ta, càng ngu nó càng đóng cục luôn, khổ thêm.
Cho nên người Vô Vi không có làm điều đó, đã từ trong cái đó mà ra rồi, từ trong cái ngu muội đó rồi, từ
sự tranh chấp quá nhiều rồi, từ cái sự hơn thua quá nhiều rồi, mới đi học cái đường lối Vô Vi, sửa cho
chúng ta quân bình lại, không điều khiển bất cứ ai, sửa mình để ảnh hưởng người khác mà thôi. Ðường
lối của Vô Vi trước sau như một, tu sửa để ảnh hưởng người khác mà thôi, không có điều khiển bất cứ
một ai. Nếu mà các bạn không nghe lời tôi, có một chút sáng suốt ra điều khiển người khác, tự nhiên các
bạn sẽ tạo loạn trong xã hội. Vì bạn sáng suốt hơn người ta, người ta thiếu sáng suốt, người ta tưởng bạn
là Phật là Tiên, rồi bạn điều khiển người ta, rồi bạn nói một đường họ dịch một nghĩa, rồi làm sai, tạo
loạn cho xã hội. Còn đường lối của tôi là hồi nào tới giờ tôi chỉ phát tâm bỏ công bỏ của ra tu mà thôi!
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Sự cực nhọc khổ cực của tôi đổi chác được đồng tiền để sống, thì tôi có quyền sống tự do, các bạn cũng
cậy.
Còn cái tu của chúng tôi, tôi phải thực hành chứ không có nói chuyện không thực hành, không có làm
con người lười biếng, vi trùng trong xã hội. mà nói mình là bảnh không được! Phải làm việc, phải chịu
khổ, phải đóng góp. Tu phải đóng góp, phải làm sao cho mọi người yên vui, đó mới là đúng! Chứ không
có tạo con vi trùng ở xã hội. Ở xã hội phải làm việc. Ði làm bồi bàn cũng phải làm, cho người ta chà đạp
đi mình mới có cơ hội thức tâm, làm biếng mà muốn làm cha là không có được, phải làm việc. Lúc tôi tu
tôi cũng làm việc mười mấy năm, bao nhiêu công việc của tôi tràn ngập trên đầu nhưng vẫn làm, khổ
chừng nào cảm thấy sung sướng, nhiều việc chừng nào cảm thấy sung sướng.Như ngày hôm nay tôi đi
đây đi đó không phải sướng đâu, bạn bạn thấy rõ rồi, khổ! Nhưng mà tôi thích khổ, khổ để tôi học thêm,
kiếm đồng tiền đi đây đi đó, nói cho người ta nghe, để cho người ta hiểu, luyện tâm thân của chính mình
để ảnh hưởng người khác, vì sao? Cơ trời sẽ thay đổi, mọi người đây rồi sẽ đi đây đi đó, mà không luyện
sẵn không bao giờ thích hợp với hoàn cảnh ở tương lai! Vẫn tu, vẫn thanh nhẹ, phá mê phá chấp, giải tỏa
những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm bất cứ giờ phút khắc nào.
Cho nên mỗi năm tôi đều có dịp nói chuyện với các bạn. Mỗi năm tuổi tác của tôi đều được chồng chất
lên, nhưng mà mỗi năm tôi nói ra những lời trật tự thanh nhẹ để các bạn xét coi thử tôi có bị sa đọa hay
là tiến bộ. Tôi mong rằng mọi người phải biết như vậy, sửa mình, tâm thân được an ổn thì mới đem lại
hạnh phúc cho loài người được. Còn không thể mượn lý thuyết của người nào hết, thực hành để tâm thức
mở. Bạn là con người quý nhất trong càn khôn vũ trụ này, tất cả đều vì bạn, tất cả đều xây dựng cho bạn
tiến hóa, tất cả đã đem cho bạn tới một chỗ tuyệt đỉnh tốt đẹp, chớ không có một kích động nào mà phá
hoại các bạn. Khỏi lo vấn đề đó. Các bạn biết rõ các bạn từ trong cái mầm mống thanh tịnh thương yêu
mà ra, thì tất cả đều đã và đang phục vụ các bạn. Các bạn vui lên, vui trên việc làm, vui trên sự hành hạ
của người khác, vui trên mọi sự phát triển của tâm linh!
CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Duyên Nghiệp
Yêu em anh thấy mặn mà
Thương em anh thấy thật thà hơn xưa
Tâm em sống động nắng mưa
Em ơi! Đời Đạo mới vừa tình ta
Nghìn năm không héo chan hòa
Em ơi! Nguyên lý vượt qua tình đời
Em tu phát triển hợp thời
Anh tu anh tiến giữ lời sống chung
Chúng ta cảm thức vô cùng
Dù xa vẫn quí trung dung Đạo Đời.
Lương Sĩ Hằng

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 5/8

Đề Tài Suy Gẫm

Nhân sinh quan và Vô vi quan
Nhân sinh quan của chúng ta là nói rằng: "Tôi không cần tu, tôi chỉ có sự sáng suốt của tôi là
tôi đủ sống, và tôi thấy tôi hòa với mọi người là tôi sống." Nhưng mà Vô Vi Quan nó khác.
Nhân sinh quan: tự nhiên nó cũng sống, con trùng cũng sống, con kiến cũng sống để cho nó
tiến hóa theo chu trình, trình độ của chính nó. Còn Vô Vi Quan nó khác, Vô Vi Quan là
chúng ta phải gây dựng một cái vốn căn bản, là tập trung phần thanh điển của chúng ta, càng
ngày càng nhẹ, thì sự quang kiến và hiểu biết của các bạn nó càng ngày càng khác, và tiến bộ
một cách lạ lùng, không phải là bạn học, mà buộc bạn. Không! do chính tâm của bạn phát và
phát triển lên rồi bạn mới thấy cái Vô Vi quan của bạn nó khác, nó khác hơn cái nhân sinh
quan của những người phàm. Người phàm sống trong lạc quan, mình thấy người đó thoải mái
thật, nhưng mà họ không biết cái bến giác của họ ở chỗ nào.
Cho nên chúng ta đi vô cái Vô Vi Quan thì chúng ta sớm thức giác hơn, và chúng ta thấy rõ:
tôi đã sửa được bản tánh, và tôi đã rõ cái tánh chất xấu xa của tôi sớm hơn, và ăn năn sớm
hơn, thì tôi thấy cái mức tiến hóa của tôi chắc chắn bảo đảm hơn trước kia. Nếu tôi để tiếp
tục theo về Nhân Sinh Quan thì tôi cứ đi lần lượt theo trật tự của sự chậm trễ. Vì sao có thể
nói chậm trễ? Vì thể xác của chúng tôi đâu có thể triển hạn mà để chờ đợi sự thành công?
Cho nên chúng ta sống đây là, tất cả những người ngồi đây là người trí hết, có trí hết; học,
biết, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta mới tu, chúng ta vội tu, là trở về với chính mình, trở
về với căn bản đang điều khiển sự chậm tiến của cái thể xác này, để đạt tới kỳ được minh tâm
kiến tánh, thấy rõ chúng ta hơn, thì lúc đó chúng ta mới ổn định, chấp nhận, học hỏi, nhẫn,
rồi thực hiện từ bi, rồi đi tới dũng, đạt tới sự sáng suốt vô cùng.
(Nhân sinh quan và Vô vi quan)
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38, năm 2019
“Hiểu Rộng”
Khách Sạn “Sunworld Dynasty Taipei”, Taiwan
Từ 22 tháng 9 đến 28 tháng 9 năm 2019
19.07.2019
Kính thưa quý bạn đạo,
Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được lộ trình bay của một số đông bạn đạo.
Nếu đã mua vé máy bay và chưa thông báo, xin quý bạn gởi phiếu vận chuyển hoặc thông báo
chuyến bay cho Ban Ghi Danh nơi mình cư ngụ hoặc email về ghidanhdhvovi@gmail.com, càng
sớm càng tốt, để BVC kịp thời sắp xếp về vận chuyển.
Khi mua vé máy bay, xin quý bạn chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ « TAIWAN TAOYUAN
INTERNATIONAL AIRPORT » (airport code: TPE) và ghi rõ quý bạn sẽ đến TERMINAL 1
hay TERMINAL 2.
Xin quý bạn lưu ý: Vì nhân sự giới hạn, Ban Vận Chuyển chỉ có thể đón quý bạn từ phi trường
TPE về khách sạn vào các ngày 20, 21, và 22/9, và đưa ra phi trường vào các ngày 26/9 hoặc
28/9. Ngoài các ngày kể trên, xin quý bạn vui lòng tự túc. Ngoài ra, BVC chỉ đón trong thời
gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối.
Cẩm Nang Đại Hội sẽ ghi địa chỉ khách sạn Đại Hội rõ ràng, và sẽ gởi đến quý bạn kể từ giữa
tháng 8, 2019.
Thành thật cảm ơn quý bạn và xin hẹn tái ngộ tại Taipei,
Ban Ghi Danh
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Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 6, 2019)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 “Hiểu Rộng”
SUNWORLD DYNASTY HOTEL, TAIPEI, TAIWAN
Kính thưa quý bạn,
Phi trường quốc tế TAOYUAN International Airport (TPE) cách khách sạn khoảng 46 cây số, thời gian di
chuyển bằng xe trung bình 45 phút tới 60 phút nếu không bị kẹt xe. Nếu quý bạn muốn di chuyển tự túc, có thể
đón xe bus phi trường số 1840 với giá NTD 125 (hoặc USD 4) đến phi trường nội địa “Taipei Songshan Airport”,
và từ đó đón taxi về khách sạn với giá NTD 100 (hoặc USD 3.30). Tổng cộng là NTD 225 (hoặc USD 7.30). Xin
lưu ý quý bạn nên đổi tiền địa phương (Taiwan Dollar) ngay tại phi trường và mua vé bus tại quầy vé trước khi
đón bus. (Giá vé bus có thể thay đổi chút đỉnh từ ngày có thông báo này cho đến ngày đại hội). Ngoài ra quý bạn
cần có cẩm nang với địa chỉ khách sạn bằng tiếng Hoa (Mandarin) khi đi xe taxi vì tài xế chỉ hiểu tiếng Hoa. Nếu
đi taxi từ phi trường Taoyuan International Airport (TPE) về Khách sạn giá khoảng 60 USD một chuyến, tối đa 3
người với hành lý.
Phi trường TAOYUAN (TPE) rất lớn, gồm có 2 terminals: Terminal 1 và Terminal 2. Vì vậy xin quý bạn nhớ ghi
rõ ràng là chuyến bay của mình sẽ đến Terminal nào và sẽ khởi hành từ Terminal nào, vì đi bộ từ Terminal
này sang Terminal kia rất là xa.
Chúng tôi có tổ chức xe để đón quý bạn về khách sạn vào những ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019 và đưa ra
phi trường ngày 26 hoặc 28 tháng 9. Chúng tôi chỉ đón quý bạn từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Xin quý bạn nên
đi từng nhóm để dễ đưa đón.
Lưu Ý: BCV chỉ đón tại Phi Trường Quốc Tế TAOYUAN International Airport (Airport code: TPE) trong thời
gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn đi taxi tự túc vì Ban Chuyển Vận không có
phương tiện đưa đón ngoài các giờ kể trên.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối và ghi rõ
đến Terminal nào.

Ngày

Giờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến
Bay

Khởi Hành Từ Thành
Phố

Terminal số
(1 hoặc 2)

Đến
Đi
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón bạn đạo các ngày sau đây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các ngày
này, xin quý bạn vui lòng tự túc.
Ngày đến 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường TAOYUAN
International Airport (TPE) về khách sạn.
Ngày về 26 hoặc 28 tháng 9 năm 2019: Ban Chuyển Vận sẽ đưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường
TAOYUAN International Airport (TPE).
Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt để việc tổ chức xe đưa đón được chính xác.
Cảm ơn quý bạn.
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