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Số 1215 21 tháng 10 năm 2018
Dö Luaän
Dö luaän phaân ra giôø hoäi tuï
Thaønh taâm hoïc hoœi töï phaân truø
Qui hoài töï thöùc lieân hoaøn tieán
Ñôøi ñaïo song haønh hieåu vieäc lôùn
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) Bé từ giả bạn đạo Pháp về Montréal trên chuyến bay có gì lạ?
2) Bé đi xem Thiền Ðường Sức Khoẻ và Tâm Linh cho bạn đạo Montréal kết quả ra thế nào?
3) Ở mặt đất này làm sao có hoà bình?
4) Bé đang làm gì? và sống làm sao?
5) Mỗi ngày Bé gặp nhiều trình độ khác nhau, Bé cảm thấy thế nào?
6) Lấy gì chứng minh sự nhịn nhục là cao quí?
7) Cuộc sống tình tiền duyên nghiệp có ích chi?
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1)06-09-92
Hỏi: Bé từ giả bạn đạo Pháp về Montréal trên chuyến bay có gì lạ?
TL: Thưa Bé nhận thấy cuộc hành trình vượt Ðại Tây Dương, phi cơ phải vượt qua giai đoạn khó
khăn vì sự chấn động của mặt biển, tạo ra một tinh thần bất ổn cho mọi người. Tâm Bé hướng
thượng cảm thấy sự sống chết không có gì đặc biệt cả, Thượng Ðế vẫn ban ơn cho mọi người được
bình an đến nơi, trễ 1:30. Ðối với người tu trong động có tịnh nhờ bửu pháp đã nắm được, cảm
thấy sự thương yêu và giúp đỡ của Thượng Ðế cùng chư Phật vô bờ bến. Cuộc thay đổi liền liền từ
mặt đất cho đến không trung, nhơn loại phải chấp nhận từ đây cho đến 2001 năm thì mới bắt đầu
được yên vui. Người tu thiền phải dày công thiền nhiều hơn để có cơ hội dự cuộc thanh lọc vĩ đại
của Trời Ðất.
Kệ:
Thiên cơ chuyển biến khắp nơi nơi
Lãnh vực thương yêu chuyển bởi Trời
Khắn khít chung cùng duyên tận độ
Quán thông thanh tịnh rõ chơn lời
2) 07-09-92
Hỏi: Bé đi xem Thiền Ðường Sức Khoẻ và Tâm Linh cho bạn đạo Montréal kết quả ra thế nào?
TL: Thưa kết quả rất tốt, nơi nầy đầy đủ tiện nghi, có thể giúp đỡ được nhiều người có cơ hội tu
học và sức khoẻ. Bạn đạo chung đi đều hoan hỷ, có một cơ sở hợp pháp khang trang, Bé rất mong
việc nầy sẽ thành tựu càng sớm càng tốt. Sự phát tâm của một bạn đạo thấu hiểu chiều sâu của tâm
linh là cần thiết, bằng lòng thực hiện cơ cấu tình thương và đạo đức, hóa độ quần sanh trong một ý
thức thiển lành, sự vinh quang cảm thức của những người thực hành chơn pháp. Nếu thành công
Bé sẽ đề nghị dụng tên “Thiền Ðường Qui Hội Tâm Linh Và Sức Khỏe”, Bé xin tặng một bài thơ
như sau:
Qui Hội Tâm Linh rõ tiến trình
Thế gian đen bạc lại càng minh
Tâm giao thanh tịnh tự mình xét
Giải khổ bền tu pháp pháp xinh
Pháp xinh hướng độ tâm linh
Khai thông đời đạo do mình dựng xây
Tâm linh sức khoẻ vui vầy
Tâm minh óc sáng thân nầy cảm an
Chung vui huynh đệ bạc bàn
Quí thương Trời Phật khai màn độ tha
Lĩnh tâm thức giác chan hòa
Xem thường tiền bạc thiết tha độ đời
Sống chung đóng góp hợp thời
Vô sanh chơn lý đời đời trong tâm
Cùng chung đóng góp diệu thâm
Tầm đường cứu thế chẳng lầm chẳng sai
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Sống chung vũ trụ đêm ngày
Thực hành chơn pháp đổi thay thế tình
Thực thi tâm pháp địa linh
Giải mê phá chấp hành trình quang khai
Trì tâm thanh tịnh tiến hoài
Vô sanh chánh gốc lập đài thanh cao
Càn khôn vũ trụ nhiệm mầu
Cao sâu tâm đạo trước sau dung hòa
Tự mình khai triển thật thà
Gieo trồng ý thiện chan hòa tình thương.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng

Kệ:
Chơn thành tâm đạo ý cao sâu
Khai triển tâm linh rất nhiệm mầu
Giao cảm đạo đời tùy ý thức
Thành tâm chất phát lại càng mau
3) 08-09-92
Hỏi: Ở mặt đất này làm sao có hoà bình?
TL: Thưa sự sống hiện tại của mặt đất dẩy đầy tham vọng làm sao có hòa bình. Mọi khối óc đều
cầu may và lợi lộc cá nhơn, vắng thức hòa đồng làm sao tạo được linh khí hòa bình. Ngược lại
người tu thiền mới có cơ hội tạo linh khí cho chính mình, không nắm bắt một việc gì trong tâm,
tâm mới yên trí mới mở, thức hòa đồng mới thành tựu được trong sự nhịn nhục xây dựng tâm linh,
thì mặt đất sẽ được yên và hòa bình, cuộc sống càng ngày càng có ý nghĩa hơn, hành trình không
chán nản.
Kệ:
Thuận tiến tâm tu tự bạc bàn
Mưu sinh thuận tiện trí tâm an
Qui hội chơn lòng tâm tự thức
Khai vòng chuyển tiếp trí vinh quang
4) 09-09-92
Hỏi: Bé đang làm gì? và sống làm sao?
TL: Bé đang hòa vui cùng các giới trong thanh tịnh, Bé học những gì tâm người thổn thức, hải
triều âm vang dậy khắp năm châu, cuộc biến đổi thiên cơ đang ào ạt, sự sống còn chẳng chấp
chẳng mê, vô sanh ý thức muôn bề, đâu vào đó kề nhau tiến hóa, tâm thực hành giải trược giải mê,
về nơi tịnh giác rồi, không còn một vật. Ánh sáng từ bi khêu dậy tâm từ, giúp nhơn sinh tiến hóa
không ngưng, cuộc hỗn loạn sanh ra tai biến. Ai thành ai bại chẳng còn ai!
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Kệ:
Không khí đổi tâm người chuyển đổi
Thức vô sanh tiếp tục thanh nhồi
Qui y Phật Pháp nay tự thức
Một kiếp người chỉ có thế thôi
5) 10-09-92
Hỏi: Mỗi ngày Bé gặp nhiều trình độ khác nhau, Bé cảm thấy thế nào?
TL: Thưa Bé có rất nhiều cơ hội học nhịn nhục hơn người thường, Bé chỉ biết sự nhịn nhục là cao
quí và sáng suốt.
6) Hỏi: Lấy gì chứng minh sự nhịn nhục là cao quí?
TL: Thưa nhịn nhục thì mới thấy rõ phần hồn của chính mình và sự tiến triển của đối phương. Khi
lìa xác toàn thân nhịn nhục thì hồn mới được thăng hoa, không khác gì tham thiền nhập định thì
hồn mới xuất khỏi xác, học đạo tu thân, không dám làm điều sái quấy.
Kệ:
Ăn năn hối cải cảm vui vầy
Sáng suốt minh tâm tánh đổi thay
Duyên đạo tình đời nay đã thức
Cảm thông thiên địa sống an may
7) 11-09-92
Hỏi: Cuộc sống tình tiền duyên nghiệp có ích chi?
TL: Thưa rất có ích cho tâm linh tiến hóa, lúc có tiền thì muốn có tiền thêm, lúc có tình thì muốn
tình khắn khít, lúc có duyên thì muốn gieo duyên với các giới, gom thành nghiệp tâm, uyển chuyển
một thời gian rồi đâm ra chán chường nhiên hậu mới biết được tâm thức là vô cùng. Lúc ăn năn thì
muốn giải bỏ tất cả những sự thành bại hư vong, mà trở về với thực chất thanh nhẹ sẳn có của tâm
linh, tự cảm thấy thế gian đô thị giả, tất cả là giả ảo nằm trong luân hồi tiến hoà theo luật nhân quả
của nội tâm, bơ vơ tại trần, hướng về con đường tu tâm thiền định thì mới thấy rõ, của thiên trả
địa, tay không vẫn hườn tay không, bận rộn suốt một kiếp người cũng chẳng có chi. Nhìn nhận sự
thật mà hành, sống trong sự thật mà tiến thì tâm vẫn an và trí vẫn khai, chuyện ngoài tai bỏ ngoài
tai, không tiếp tục tự đày tâm thân nữa, yêu ai hơn họ, yêu mình hơn ai? Người tu thiền, tức là
chính mình biết yêu mình, nhiên hậu mới có cơ hội phát triển tâm linh.
Kệ:
Tâm linh cảm thức rõ hành trình
Trong có có không tự xét minh
Hiểu thấu Trời cao tâm tự độ
Hành trình bải rải trí phân minh
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Khai Tâm
Nguyên năng sẵn có đời đời
Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao
Hành trình kẻ trước người sau
Bạc phơ mái tóc mắt màu đổi thay
Thực hành tự đạt vui say

Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Tầm đường khai triển âm thầm dựng xây
Chớ nên tạo chức làm Thầy
Luận bàn bình đẳng việc nầy việc kia
Cộng đồng nhứt trí chẳng chia

Phần thanh phần trược đổi thay hoài hoài
Nhơn Ông Hồn Chủ là Ngài
Ra vô gánh vác lập ngày quang vinh
Thấm nhuần lại rõ Chơn Tình

Thực thi Đời Đạo chẳng lìa lý chơn
Mọi người tự thức tùy cơn
Nhận ta tăm tối chẳng hờn kẻ minh
Sửa mình hòa cảm nhơn tình

Đường tơ kẻ tóc tự mình thoát thân

Tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời

Hồi sinh thức giác muôn phần
Cộng đồng Tiên Phật ban ân người đời
Học rồi phải trả phải rời
Phải qui chơn trạng tạo lời thanh cao

Trời ban luận xét chơn lời
Học hoài không hết học nơi thanh hòa
Càng ngày càng tiến càng xa
Hồn ra khỏi xác Hồn hòa Hư Không

Vô cùng từ thấp đến cao
Công bằng nhịp thở cảm giao đồng hành
Thế gian của cải hóa sanh
Đổi thay thay đổi đạt thanh đạt hòa

Cộng đồng Tiên Phật ước mong
Dìu cho thiên hạ tiến tòng giải mê
Chẳng còn câu chấp khen chê
Trung dung tiến hóa hướng về nội tâm

Tâm thành khai triển lý xa
Cạnh tranh tăm tối khó hòa nơi nơi
Vạn linh chuyển hóa bởi Trời
Trong vay có trả có đời dạy ta
Vô cùng thức giác tương hòa
Tay không dự cuộc thiết tha nhân tình

Ly khai ngoại cảnh sai lầm
Trở về chánh pháp chơn tâm hợp hòa
Chẳng còn động loạn ta bà
Xác Hồn tiến hóa tự hòa Hư Không
Nhìn xem sông núi một vòng
Vững bền khai triển Thiên tòng cảm giao

Bình sanh học hỏi làm thinh
Học Kiên học Nhẫn sửa mình mới nên

Phong ba bảo táp ào ào
Sững sờ thanh trụ giữ cao thấp tầng

Hòa đồng trật tự vững bền
Vô cùng tiến hóa đạt nền Hư Không
Giải thông chơn trạng khai vòng
Minh Tâm Kiến Tánh Thiên tòng cảm giao
Bên trong sáng suốt thuở nào

Thực hành bền chí góp phần
Dựng xây nguồn đạo cơ tầng giải phân
Núi sông cộng tác ân cần
Dựng xây Vũ Trụ giữ cân luật trời
Hòa đồng thanh khí lập Đời

Bằng lòng cộng tác trước sau dung hòa
Không ngoài chơn tánh thật thà
Không còn xảo trá gạt mà Đạo Tâm

Hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa
Dựng xây của cải lập đà
Triển khai vật lý tương hòa cảm minh
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Loài người thức giác vui tình
Càn khôn bù đắp tạo minh tạo hòa
Tranh giành đất hiện cách xa

Giựt giành tạo khổ khó rời khổ đau
Thương nhau lại rõ nhiệm mầu
Càn Khôn hợp nhứt đuôi đầu khai thông

Quên Hồn quên Vía quên hòa nội tâm
Tạo thêm chủ nghĩa sai lầm
Giết nhau vô lý chẳng tầm lý chơn
Hồn là bất diệt qui hườn

Trong vòng trật tự góp công
Tình thương huynh đệ giải thông cơ hàn
Cảnh đời khai mở nhiều đàng
Chung qui cũng phải mở màn phát tâm

Vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật Trời
Tay không giáng thế ở đời

Lòng tham ước vọng khai tâm
Tùy thời khai triển tùy tâm hợp hòa.
Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hồi Xuân
Thái Lan, ngày 16 tháng 1 năm 1983
Thưa các bạn,
Nhân dịp anh chị em hội tụ đầy đủ trong căn phòng ở Hotel Pattaya, có chị Châu, chị Ngọc, chị Anh, anh
Thành, chị Truyền, chị Nguyệt, anh Tuấn, chị Hoa, anh Huân, anh Kiên. Mười người đông đủ trong buổi
họp mặt vui vẻ trong một căn phòng vào 10 giờ 30, đồng đề nghị xin một bài thơ và giải thích giảng thuyết
như sau:
Hồi Xuân
Châu, Ngọc, Anh, Thành, Truyền, Nguyệt, Tuấn
Hoa, Huân, Kiên, Ngọc, pháp tuần tuân
Học hòa học nhẫn tùy duyên thức
Tiến hóa không ngừng dựng kiến xuân
Kiến xuân khai triển không ngừng
Lòng thành xây dựng từ từng phút giây
Khai thông nguyên lý vui vầy
Thầy ban tình đạo thơ ngây chẳng còn
Một lòng giữ lấy lòng son
Chuyên lo tu học chẳng còn si mê
Cảnh đời quả thật chán chê
Quên về nguồn cội bối bê trăm điều
Thực hành khai triển cảm siêu
Trong ta có sẵn những điều dở hay
Trược thanh thanh trược hằng ngày
Khai minh tâm đạo đổi thay thế tình
Chung qui phải sống một mình
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Tình thương đạo đức tâm linh hợp hòa
Càn khôn vũ trụ tiến xa
Hào quang quang chiếu vui hòa cảm giao
Vạn linh cảm ứng muôn màu
Ngọc qui chơn đạo trước sau dung hòa
Tình Trời quả thật là cha
Dựng xây xây dựng giải hòa giải minh
Truyền rao nguyên lý chơn tình
Giác linh trụ hóa cảm minh Cha Trời
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
Bài thơ lấy danh đặt : Hồi Xuân
Châu, Ngọc, Anh, Thành :
Châu báu ngọc ngà cũng được điêu luyện mới thành châu báu ngọc ngà. Anh hùng cũng phải qua điêu
luyện nó mới thành sự.
Truyền, Nguyệt Tuấn :
Lúc đó thành sự thì chỉ hướng thượng, giao cảm sự thanh nhẹ, sáng suốt của bề trên, nghiêm trang, tuấn
nhưng nghiêm trang
Hoa, Huân, Kiên, Ngọc pháp tuần tuân
Hoa khai triển, hưởng ứng trong mùa xuân. Kiên, Ngọc là Hoa Huân. Hoa cũng phát triển và rung động
lòng người trong vị trí, cũng như viên ngọc kiên trì giữ pháp tiến tới trật tự sáng suốt, đúng theo lịnh của
thiên cơ, bề trên.
Học hòa học nhẫn tùy duyên thức :
Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, để học hòa và học nhẫn tùy duyên thức, tùy mọi hoàn cảnh,
tùy mọi duyên lành mà thức tâm để sửa tiến tới vô cùng
Tiến hóa không ngừng dựng kiến xuân :
Càng ngày càng tu càng tiến hóa không ngừng nghỉ, biết sửa bên trong, sửa Khoa Học Huyền Bí trong nội
tâm nội thức, thì tiến hóa không ngừng. Lúc đó mặt mày chúng ta lúc nào cũng sống trong mùa xuân vui
vẻ
Kiến xuân khia triển không ngừng :
Con người càng ngày càng hồi xuân trẻ đẹp, trở về đâu? Trở về tiên giới, tiên nữ, tiên đồng
Lòng thành xây dựng từ từng phút giây :
Lòng lúc nào cũng thành thật, xây dựng từ từng phút giây. Lúc đó là cởi mở, không còn sợ, không còn sợ
mất và không tạo thêm nghiệp đau khổ từ từng phút giây, mình tự xây dựng lấy mình
Khai thông nguyên lý vui vầy :
Tự khai thông nguyên lý, thấy rõ chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, mà vui vầy, chúng ta biết rõ con
đường đến cũng như con đường đi.
Thầy ban tình đạo thơ ngây chẳng còn :
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Phật sáng suốt của chúng ta đã đem lại sự quân bình trong tâm thức của chúng ta thì thơ ngây chẳng còn,
đâu còn sự thơ ngây nữa, không còn sự thơ ngây nữa!
Một lòng giữ lấy lòng son – Chuyên lo tu học chẳng còn si mê :
Một lòng giữ lấy lòng son : cái đại nguyện chúng ta muốn tu bằng cách nào, chúng ta giữ lấy lời nguyền
của chính mình, lo tu học, lo tu bổ sửa chữa, học hỏi trong tiến hóa, chẳng còn sự si mê nữa. Không còn
mê loạn, không còn ỷ lại trong tánh hư tật xấu, hi sinh tất cả những tánh hư tật xấu thì chúng ta mới thấy rõ
rằng. Chúng ta là người si mê, chúng ta là còn bị đắm trong bùn nhơ không khai triển được. Cho nên chúng
ta chuyện lo sự tu bổ và học hỏi thì đâu còn sự si mê, đâu còn sự dơ dáy đó nữa.
Cảnh đời quả thật chán chê :
Chúng ta mới thấy cảnh đời toàn là dối trá, tự xão trá lấy mình, tưởng ta hơn người được nhưng mà chẳng
có hơn được, thật chán chê. Cảnh đời không biết đây rồi tôi sẽ đâu, tôi sẽ đi đến đâu, tôi làm được việc gì
cho thiên hạ và thiên hạ đã giúp cho tôi tràn đầy, đủ vật chất lẫn tinh thần. Hỏi chứ tôi cứu được ai? Tôi
thấy cảnh đời tôi không làm được, bất lực!
Quên về nguồn cội bối bê trăm điều :
Quên về nguồn cội, vì đó, vì sự so đo, vì sự buồn bực, vì sự tủi nhục mà động loạn đấu tranh, quên trở về
nguồn cội, tạo sự bối bê trăm điều, đâm ra liều lĩnh, nói liều, bất chấp, không biết có Trời có Phật, không
có Tiên có Thánh, không hiểu nguyên căn của chính mình, đâm ra liều lĩnh rồi tạo cái cơ hội tăm tối mà
không hay, tự giam hãm lấy mình mà không biết, tự đắc,tự cao, quên về với sự sáng suốt sẵn có bên trong
(còn tiếp)
THÔNG BÁO CỦA ANH LƯƠNG SĨ THƯỜNG

VÔ VI IPHONE-IPAD APP

Hiện nay, nhiều bạn đạo thường sử dụng điện thoại thông minh hơn máy điện tử, nên Vô Vi Publications
đã phát hành một iPhone app cho tài liệu Vô Vi vào tháng 9 năm 2018.
Các bạn có thể cài app từ App Store. Xin xem cách cài, tính năng và cách sử dụng app nơi đây:

Cách Cài và Sử Dụng Vô Vi App
( https://www.youtube.com/watch?v=WmkwAeduqQw )
Một số tài liệu trong app đã được lọc âm thanh và khôi phục hình ảnh với kỹ thuật mới, xin mời quý bạn
xem thí dụ nơi đây:

Lọc Âm Thanh và Khôi Phục Hình Ảnh Video Vô Vi
( https://www.youtube.com/watch?v=DEEnP30Y8zY )
Vô Vi Publications sẽ cố gắng bổ xung và cập nhật thường xuyên.
Chúng tôi hy vọng app sẽ giúp các bạn được phần nào trên đường tu học,
Vô Vi Publications
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Lư Phương Thảo, con dâu của bạn đạo Lâm Cẩm
Duyên thuộc thiền đường Duyên Lành, Melbourne, Úc Châu
sanh ngày 20/06/1980, từ trần lúc 1.30 chiều ngày 13/10/2018 ( tức là ngày mùng năm tháng chín năm
Mậu Tuất) tại Brisbane, Úc Châu hưởng thọ 38 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
2) Kính xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn đạo Phi Mai tên Lê Kim Hề sinh ngày
30/4/1924, từ trần lúc 6g45 ngày 18/10/2018, hưởng thọ 94t, hoả táng tại Đa Phước, Bình Chánh được siêu
thăng tịnh độ.
Thảnh thật cám ơn các bạn đạo.
3) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà NGUYỄN THỊ TÂM (là thân mẫu của Bd Nguyễn thị
Nga).Sinh năm 1938. Mất ngày 8 tháng 7 năm Mậu tuất 2018 tại Saigon Vietnam thọ 81 tuổi , được siêu
thăng tịnh độ.
Cảm ơn quý bạn đạo.
Con Nguyễn thị Nga (Ngọc Long an) kính báo.
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