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Thơ ngỏ
Quaân Bình
Quaân bình xem xeùt lyù chôn tu
Uyeån chuyeån phaân minh töï giaûi muø
Trí tueä phaân haønh duyeân ñaït toát
Bình taâm xaây döïng trí an du

Kính bái
ương Sĩ Hằng
Mục Bé Tám 1991
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) Về đây Bé có ngủ không?
2) Cướp của giết người có lợi ích gì cho cá nhân không?
3) Cuộc sống nghiệp lực càng ngày càng nhiều tại sao?
4) Cuộc sống của người giàu nghèo cách biệt ra sao?
5) Tu thiền có thể điên loạn không?
6) Mê loạn bao gồm những gì có thể tạo thành?
7) Làm người sao dễ bị lường gạt vậy?
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1) Hỏi: Về đây Bé có ngủ không?
TL : Thưa về đây Bé ngủ đến 4 giờ sáng và tiếp tục làm việc, cảm thức cuộc sống rất nhiều việc phải học,
trong vòng một giờ năm phút là đã đến nơi trú ngụ khác, nhưng tâm linh cũng vậy thôi, lúc nào cũng
hướng thượng và thoải mái, chẳng có gì bận rộn trong nội tâm, nhìn ngoài cảnh sự tiến hoá của vật chất và
trật tự đã hình thành nhiều, phục vụ nhơn sinh, rút ngắn sự di chuyển, nhơn loại phải tu thì lại sẽ cảm thức,
sự trật tự duy nhứt đưa hồn tiến hoá, là tu thiền nhập định, tâm linh có trật tự tu học, thì sự tiến hóa sẽ
không thua vật chất, nháy mắt là đến nơi, cũng phải thực hiện một kỳ công cho chính mình, nhiên hậu mới
đạt được một kết quả tinh vi mà tiền nhân đã lưu lại cho hành giả tiến thân.
Kệ:
Thực hiện tâm linh việc rất cần
Tự mình thức giác lý cân phân
Qui nguyên một mối tình giao cảm
Giải thoát bình tâm xét xét phân
2) 12-12-91
Hỏi: Cướp của giết người có lợi ích gì cho cá nhân không?
TL: Thưa cướp của giết người không có lợi ích gì cho cá nhân cả:
A) Sanh tập quán xấu
B) Phần hồn càng bị trói buộc hơn, vấn vương những cảnh hung bạo và bất lương trong tâm, phần hồn
không có lối thoát. Ðó là hành động không cần thiết cho cuộc sống trên mặt đất. Ngược lại chịu nhịn nhục
tiến hóa thì tâm thân sẽ được thường lạc, tiền của không giúp được sự tiến hóa của phần hồn, tiền của chỉ
tạo thêm nghiệp mà thôi, người tu thiền phát tâm bố thí, nhịn nhục tối đa thì tâm ta sẽ được thanh nhẹ.
Chơi dao búa, súng đạn thì sẽ bị hủy diệt bởi dao búa và súng đạn.
Kệ:
Tình đời đen bạc tạo hoang mang
Súng ống giết người khổ khó an
Một kiếp phù sanh tâm tạo nghiệp
Duyên Trời không đạt lại bàng hoàng
3) 13-12-91
Hỏi: Cuộc sống nghiệp lực càng ngày càng nhiều tại sao?
TL: Thưa đã có duyên mang xác làm người thì phải có nghiệp, từ tâm lẫn thân, tâm là không biết được vị
trí của mình đang ở đâu và sẽ rơi vào đâu, còn thân thì do tâm mà ra. tâm hiền hòa thì thân ít bệnh. Nhịn
nhục thì chỉ có thăng hoa và không lùi bước, chấp nhận nghiệp lực là môi trường tiến hóa của tâm linh, thì
cuộc sống sẽ được an vui và không mệt mỏi, ý lực càng ngày lại càng gia tăng. Người tu thiền tức là sự
vun bồi ý lực thăng hoa không ngừng nghỉ , đến khi đạt thành thì mới có pháp lực cống hiến cho chúng
sanh ở tương lai, chơn lý tròn chuyển chạy khắp vũ trụ, cuối cùng rơi vào điểm nào cũng có cơ hội thăng
hoa tùy theo ý lực sẳn có của hành giả.
Kệ:
Càn khôn vũ trụ ta bà tiến
Học hỏi triền miên pháp pháp xuyên
Thực chất chung vui gom ý lực
Thực hành giải tỏa trí không phiền
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4) 14-12-91
Hỏi: Cuộc sống của người giàu nghèo cách biệt ra sao?
TL: Thưa người giàu đàng hoàng ở kiếp này, tức là kiếp trước họ đã có tu phước nhiều, kiếp này họ có
nhiều may mắn hơn, và tâm của họ hướng thiện tự biết quí Trời Phật, giúp đỡ người nghèo, thương yêu
người phục vụ, không mưu mô lương gạt và hà khắc người khác, tâm từ bi của họ được tiếp tục phát triển
qua phước của kiếp trước đã cấy trồng. Còn những người giàu có và có địa vị hà khắc người làm thì kiếp
sau sẽ không còn được hưởng nữa, trở lại nghèo và thiếu thốn hơn người làm ở kiếp trước, đau khổ vô
cùng! Cũng nằm trong luật nhơn quả của Trời đã sắp đặt, không có mảy may nào sai chạy cả. Người tu thì
khác biệt hơn người đời là tu sửa tâm thân, ăn năn sám hối, tức là phần trí phát triển, hướng thiện tự cấy
phúc điền cho kỳ tới, không mưu lợi nhưng sẽ đạt thành tốt đẹp ở tương lai, tâm người tu không phân giàu
nghèo, thức bình đẳng khai minh mọi việc.
Kệ:
Tâm bình lý đạo triển cao siêu
Thức giác trùng tu thức được nhiều
Giải trược phá mê qui học tiến
Thực hành chơn pháp lại càng siêu
5) 15-12-91
Hỏi: Tu thiền có thể điên loạn không?
TL: Thưa tu thiền thì phải nhận thức mục đích tu thiền để làm gì? Thưa tu thiền để giải thoát tâm tánh ô
trược, trở về với chơn tâm tự giải nghiệp tâm, đời đạo phân minh, lập lại trật tự cho chính mình, không
hướng ngoại dâm ô tạo loạn, hiểu rõ ý nghĩa Nam Mô A Di Ðà Phật, hành thiền để tự lui về thực chất của
chính mình, cảm thức nguyên lý vô sanh, thực hành đứng đắn. Một giờ thiền là một khóa học tiến thân,
chứ không phải thiền cho có chừng rồi ôm lấy sự mê loạn trong tâm.
6) Hỏi: Mê loạn bao gồm những gì có thể tạo thành?
TL: Lúc thiền nhập định không nên nghĩ đến tình tiền duyên nghiệp ảo hư, dụng tâm thông cảm nguyên lý
Nam Mô A Di Ðà Phật:
Nam: thập phương Nam lửa Bính Ðinh
Mô : chỉ rõ vật vô hình
A : Nhâm Quí gồm thâu nơi thận
Di : giữ bền ba báu linh: Tinh, Khí, Thần
Ðà : ấy sắc vàng bao trùm khắp cả
Phật : hay thân tịnh ở nơi mình
Có nhớ nguyên lý kể trên thì sẽ tự khai thông và nhẹ nhàng. Hiểu được nguyên lý lục tự kể trên, thì sẽ
được gia tăng trí nhớ, hướng thượng đức nhịn nhục sẽ được gia tăng, vui thực hiện tâm đạo, sống thật với
tâm linh thay vì bo bo tình đời và ôm xác dâm ô động loạn mà tạo thành chấp trước ngu si.
Kệ:
Những điều nguyên lý nhớ ghi tịnh
Thế sự nhơn duyên tạo lý tình
Kích động khổ đau từ phút khắc
Tham thiền hiểu rõ lại càng minh
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7) 16-12-91
Hỏi: Làm người sao dễ bị lường gạt vậy?
TL: Thưa làm người chẳng ai bị lường gạt cả, chỉ có tự mình lường gạt mà thôi.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Vô Vi Thực Hành
Vô Vi môn phái thực hành

Càng tu càng tiến càng hòa

Tâm thân an lạc đạt thành Vô Vi

Nằm trong bí quyết dù xa hay gần

Không ham cảnh tạm sân si

Muôn loài vạn vật có phần

Lễ đời giả đạo làm chi họ cười

Học rồi tiến hóa cơ tầng quang khai

Nguyên căn sẵn có trong người

Quang vinh sẽ đạt có ngày

Tự hành tự đạt người người an khương

Trở về nguồn cội gặp Thầy hòa minh

Cơ trời thay đổi gắng lường

Ðại Hồn hòa hợp chơn tình

Không hành khó đạt khó tường lý chơn

Cộng đồng Tiên Phật tạo khuynh hiếu hòa

Bày ra lời lẽ giận hờn

Thế gian trần trược đi xa

Văn xuôi văn ngược như đờn đứt giây

Vì là đi xuống ta bà nơi đâu

Trong ta đã sẵn có thầy

Ði lên hòa hợp ý trời

Thầy là sáng suốt ngày ngày sửa sai

Vô Vi chánh pháp tự rời tiến thăng

Chớ nên lý luận ai tài

Nơi nào cũng điển thanh bằng

Tự mình chôn lấp chẳng ngày tiến lên

Cũng nơi thức giác khó khăn tiêu trừ

Ðạo là xoa dịu hai bên

Thế gian lý luận tùy người

Bên tà bên chánh lập nền tiến thân

Người thời giữ pháp, người cười kẻ tu

Cơ trời chuyển hóa cân phân

Xét xem hai đứa cũng ngu

Không tà không chánh đâu cần phải tu

Pháp đâu có mất, lập tù bao vây

Tu nhờ nghịch cảnh nhờ ngu

Vì chưa hiểu rõ chuyện này

Sửa tâm sửa tánh khỏi mù như xưa

Không lo tu luyện lo rầy với nhau

Tìm ra chân lý xa xưa

Bày ra lễ nghĩa thật thà

Ðâu dè nó đã hợp vừa lòng nhân

Tâm tà lợi dụng khó hòa Hư Không

Nằm trong định luật cân phân

Thực hành tự tiến chớ trông

Kiếp này không tiến, tiến lần kiếp sau

Bề trên phù hộ, lẽ công chỗ nào?

Thực hành xét rõ nhiệm màu

Càn khôn chơn lý chẳng cao

Dù cho cúng bái đập đầu chẳng minh

Học hoài không hết nơi nào là cao

Bên trong sắp sẵn chơn tình

Nếu không thực tập tự rào

Ăn năn tự sửa hiểu mình hiểu xa

Nói cao nói thấp nơi nào chẳng thông./.
Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Nhân Sinh Quan và Vô-Vi Quan
Giảng tại Thiền đường Saint Andre, Montreal. (tiếp theo và hết)
Cho nên tâm linh các bạn có những sự thắc mắc, cho nên Bề Trên cho chúng ta có cơ hội hàng tuần gặp
nhau, để giải quyết những sự thắc mắc đó. Mà những sự thắc mắc đó ai sẽ giải quyết? Các bạn tin Vô Vi là
trên đầu các bạn có hết. Cho nên các bạn ngồi lại đàm luận rồi một chập thì nó giải quyết, kẻ đi trước và
người đi sau trao đổi để học và tiến hóa, hai người đồng học chớ không phải người này dạy người kia;
chúng ta không có tự đắc như vậy được; chúng ta đồng học đồng tiến. Cũng như nhiều khi các bạn thấy, tôi
tu hai mươi mấy năm, gần ba chục năm mà bạn nào nói chuyện với tôi thì trong thâm tâm tôi rất cám ơn
Bề Trên đã cho tôi học bài đó. Chúng ta đồng học đồng tiến. Đừng nói chúng ta giỏi hơn người mới tu.
Luôn luôn những người mới tu đó, không phải là người ta tu ở kiếp này, nhiều khi người ta đã tu nhiều
kiếp. Trong sự thắc mắc của họ là sự thắc mắc của mình, mình phải hòa đồng với họ để đồng giải đồng
tiến, thì hai bên đồng học đồng tiến, khai thông, và đem lại sự công bằng cho nội tâm của đôi bên. Thì lúc
đó chúng ta mới thấy thật sự chúng ta đã tìm ra Chân Lý, chúng ta tìm được sự quân bình của nội tâm,
chúng ta đã tìm được bãi cỏ của Chúa trong nội tâm. Sự sáng suốt trong nội tâm, có. Chỗ thanh tịnh, xá vệ
quốc của Đức Phật, có, trong nội tâm của chúng ta, thì cái Minh Cảnh Đài các bạn sẽ mở. Dòm vô nội tâm
là thấy tất cả mọi sự việc.
Ở trên đã có sẵn rồi, mọi người đều có sẵn, như tôi đã từng nói, nhưng mà chúng ta sa mê trần tục, quên trở
về. Bây giờ chúng ta biết được đường lối trở về thì chúng ta phải trở về, đi cho kỳ được. Xuống thì mau, đi
lên thì nó có hơi mệt, phải cố gằng đi, cố gắng hành, nó mới tiến tới trụ đỉnh bên trên, lúc đó nó mới hòa
hợp với càn khôn vũ trụ, thì lúc đó chúng ta bắt được điển thì nó mới đi, dễ quá, không có khó khăn. Mà
giai đoạn khó khăn nhất là giải tỏa hạ trung thượng trong thể xác mà thôi, để cho nó dẹp tất cả cái bản tánh
tham sân si eo hẹp, nhưng mà nó nới rộng đi tới vô cùng vô tận tham sân si của ý chí của Thượng Đế, đã
bày biểu, và dạy chúng ta, và cho chúng ta bài học để tiến hóa mà thôi. Khi chúng ta ý thức được mỗi mỗi
đều là học thì chúng ta không bao giờ bị thụt lùi, và chúng ta tiến luôn luôn. Chúng ta thấy rõ Đức Thích
Ca nhiều hơn, chúng ta thấy rõ Jesus Christ
Jesus Christ nói: "các con muốn nhập Thiên Đàng, muốn lên Thiên Đàng phải qua Ta", là phải qua trình độ
của Ngài mới ngộ được đấng Chúa Cha. Chứ không phải tới Ngài, rồi Ngài dẫn đi đâu ! Làm sao thấy Ngài
được mà dẫn đi? Phải đi tới trình độ của Ngài, phải vị tha, phải tha thứ, phải cởi mở, phải sáng suốt, phải
hiểu luật Trời trong tiến hóa, là phải tu, phải sửa, phải tiến. "Qua Ta" thì các người sẽ được gặp Đấng Chúa
Cha, lên Thiên Đàng. Thì Đức Thích Ca cũng vậy: Tứ Đại Giai Không. Ngài chỉ nói "tứ đại giai không",
khi nào Ngài thức giác rồi thì tứ đại giai không, chẳng có gì phải đọc, thì phần hồn sáng suốt và tiến hóa
tới vô cùng, hào quang sáng lạn, mở đường và tự đi. Thì bây giờ chúng ta không làm điều đó làm sao
chúng ta ngộ được Thích Ca?! Chúng ta cứ khen Thích Ca hoài, chúng ta ở đó mà khen! Tuổi tác các bạn
giới hạn, định luật Sanh Lão Bịnh Tử giới hạn, làm sao các bạn ngộ đạo?
Cho nên các bạn phải hành. Học thì phải hỏi. Cho nên có tuần tôi tới nói chuyện với các bạn, và có tuần
các bạn phải tự nói chuyện để học, để tranh luận với nhau, và để đổi điển, để tìm hiểu sự thanh tịnh, và sự
phân minh Nhân Sinh quan và Vô Vi quan trong nội tâm các bạn, để thấy rõ chúng ta mới tiếp được cái
thanh điển, lúc đó thì hào quang của mọi người đều tự hội tụ trong sự thông minh vô cùng. Cho nên các
bạn phải cố gắng ở trong thực hành, và chính mình là chủ của Tiểu Thiên Địa. Chúng ta là chủ nhân ông
của Tiểu Thiên Địa. Nếu chúng ta đắc quả Phật, thì chúng ta là Phật trong Tiểu Thiên Địa này. Mà chúng
ta trở về ngôi Thượng Đế thì chúng ta là Thượng Đế của tiểu thiên địa này, thấy hông? Thì chúng ta mới
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thấy rằng chúng ta cần làm việc nhiều hơn, chúng ta mới đạt được sự sáng suốt vô cùng, thương yêu ta,
thương yêu tất cả mọi người.
Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội trong niềm vui dẫn tiến tâm linh của huynh đệ ở đây, thì chúng ta
cũng là đi trong hành trình vạn giáo qui nguyên. Chúng ta chỉ có một thức mà thôi, không có hai ba thứ,
không có chia giai cấp, chỉ có cái Thức tiến mà thôi, đi tới ngũ uẩn giai không. Mắt mũi tai miệng của bạn
không còn tại thế, lúc đó các bạn mới thấy cái Pháp tràn trề trong nội tâm. Nếu chúng ta còn ôm giữ, phân
cách ngũ hành nữa thì chúng ta bị lạc trong cõi ngũ hành. Mà chúng ta đi vô trong Không không gian,
Không thời gian, thì chỉ thanh điển, hư không đại định, lúc đó chúng ta mới hưởng được cái thanh quang
điển lành của Bề Trên. Chúng ta mới thấy rõ rằng: Cha đã vì ta, ở trong ta và hòa với ta, dẫn tiến ta, và ta
đang hòa với Cha, chúng ta mới làm việc được, ổn định được. Cho nên sự sáng suốt đó, các bạn đã và đang
có chứ không phải các bạn không có. Các bạn đừng có thắc mắc rằng các bạn không có! Nếu các bạn
không có, các bạn không chịu ngồi yên để thiền, các bạn mất tâm linh rồi, đâu có chịu sửa mình trong chu
trình tiến hóa. Cho nên các bạn phải chịu sửa mình, đó là các bạn đã có phần sáng suốt, và phần sáng suốt
của bạn sau này phải phù hợp với đại nguyện của bạn, là cứu độ chúng sanh, dẫn tiến mọi người đang trầm
luân trong cảnh sai lầm hiện tại, đau khổ rồi tạo tiếp đau khổ. Nghiệp tạo nghiệp luôn luôn tại thế không
ngừng.
Cho nên tôi nói cái trược xâm chiếm chúng ta vô cùng và thanh cũng dẫn tiến chúng ta vô cùng. Cho nên
chúng ta đã giữ được cái pháp là chúng ta nhất định phải đạt tới cái thanh vô cùng. Thanh quang điển lành
sẽ về với bạn, các bạn mới thấy sự thương yêu quí giá đối với bản thể, đối với chúng sinh, đối với bạn đạo,
đối với mọi người mà chúng ta quí mến, không bao giờ chúng ta bỏ. Côn trùng vạn vật, phần nào chúng ta
cũng nghĩ chuyện độ và cứu chúng nó, vì chúng ta được thoát khỏi ra cái chỗ sáng suốt, thay vì động loạn
xưa kia.
Hôm nay có cơ hội trong một giây phút thiêng liêng để các bạn thiền và hiểu, tâm thức các bạn được mở.
Chúng tôi cũng rất vui mừng và cám ơn sự hội tụ thanh điển của các bạn và để cho bề Trên chứng kiến,
chư Tiên chư Phật chứng giám cuộc vui mừng những tin lành của các bạn chịu hướng về nguồn cội trong
nội tâm. Bề Trên cũng vui vẻ và chứng giám cho tất cả chúng ta.
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