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Thưa các bạn,
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một
liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa 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) Quí yêu Trời để làm gì?
2) Ban chiếu để làm gì?
3) Thực hành chánh pháp để làm gì?
4) Muốn phân minh đời đạo phải làm gì?
5) Cái gì kêu bằng chánh pháp?
6) Muốn quí yêu Trời phải làm cách nào?
7) Ai là thật ai là giả?
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1) El Cajon, 13-07-2006
Hỏi : Quí yêu Trời để làm gì?

2) El Cajon, 14-07-2006
Hỏi : Ban chiếu để làm gì?

Ðáp : Thưa quí yêu Trời để tự thức
Kệ :
Duyên lành đạt pháp tự khai minh
Quí yêu Trời Phật tâm đạt đạo
Khai triển vô cùng rõ thấp cao
Chuyển hóa cứu đời rất nhiệm mầu

Ðáp: Thưa ban chiếu để cứu độ
Kệ:
Thực hành chánh pháp tự cảm minh
Trì tâm tu luyện tự cứu mình
Qui y Phật Pháp duyên Trời độ
Thành tâm tu luyện sớm đạt duyên

3) El Cajon, 15-07-2006
Hỏi : Thực hành chánh pháp để làm gì?

4) El Cajon, 16-07-2006
Hỏi : Muốn phân minh đời đạo phải làm gì?

Ðáp : Thưa thực hành chánh pháp sớm đạt
đạo
Kệ :
Phân minh đời đạo sớm qui không
Tự giác tự minh rõ hành trình
Quán thông đời đạo tạo cơ may
An lành tự thức quí Trời Phật

Ðáp : Thưa muốn phân minh đời đạo phải hành
Kệ :
Thực hành chánh pháp qui y Phật
Thức giác tâm tu phải chuyên cần
Thành tâm tu luyện niệm Nam Mô
Hư vô tự đạt minh đạo pháp

5) El Cajon, 17-07-2006
Hỏi : Cái gì kêu bằng chánh pháp?

6) El Cajon, 18-07-2006
Hỏi : Muốn quí yêu Trời phải làm cách nào?

Ðáp : Thưa chánh pháp là tâm thật thà
Ðáp : Thưa muốn quí yêu Trời phải thành tâm
thực hành về một mối
Kệ :
Duyên lành Trời độ thức tâm tu
Kệ :
Giải tiến qui y hành chơn pháp
Sửa tiến chính mình tiến từ hồi
Khai triển chính mình thông đạo pháp
Thành tâm tu luyện tự đạt ngôi
Càn khôn vũ trụ tự minh làm
Tiến hóa không ngừng qui y Phật
Tận độ quần sanh giác giác tu
7) El Cajon, 19-07-2006
Hỏi : Ai là thật ai là giả?
Ðáp : Thưa Trời Ðất là thật, hình nộm là giả
Kệ :
Tiến hóa thâm sâu tự học hòa
Thành tâm tu luyện tự vượt qua
Khổ tâm tự thức tự học hòa
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Sự công hiệu của Bát Chánh hay là Bát Thánh Ðạo Phần như thế nào?
Ðáp: Bởi vì chúng ta, nếu mà cái Bát Chánh chưa có mở, thì Tham Sân Si Hỷ Nộ
Ái Ố Dục nó cũng còn trường tồn. Cho nên những người công phu có điển rồi co lưỡi
nhắm mắt niệm có ba lần thôi, đưa cái điển Tinh Khí Thần đi lên, đừng cho nó trụ ở dưới.
Nếu nó trụ ở dưới thì nó đi theo cái đường Tham, Sân, Si, Hy,Ư Nộ, Ái, Ố, Dục.
Cho nên người ta niệm, cái ý niệm Nam Mô A Di Ðà Phật, lúc nào thấy cái đốm đỏ
bật sáng... bật sáng... bật sáng thì con người đó nó diệt hết cái Tham Sân Si, nó thông
minh hẳn lên, nó mới bỏ đời qua đạo, cũng như nó mở được cái nắp hòm để cho hồn đi.
Cho nên những người tu đã có điển rồi mới làm được cái đó, chưa có điển không làm
được, làm ít lâu nó chán, còn người ta có điển người ta làm thấy thích thú lắm.
Bữa nay nó niệm: “Nam Mô A Di Ðà Phật”, ban đầu thì thấy màu đỏ, sau này nó đi
tới màu vàng, rồi sau này nó đi tới màu xanh, sau này vừa niệm tới đó nó biến thành ngũ
sắc thì người ta niệm chậm lắm, cái Bát Chánh người ta niệm rất chậm... rất chậm... rất
chậm... mà niệm rồi con người nó thông minh nhẹ nhàng hẳn đi.
Cho nên những người niệm Bát Chánh sau này có điển rồi mới niệm được, chưa có
điển niệm không được. Cái điển đó do đâu? Do hai cái luồng điển âm dương ở đằng sau
cái xương sống này nó thông rồi, cho nên bây giờ làm, nó run run cái bộ đầu đó là nó bắt
dộng tới, nó dộng tới nó thông rồi thì mới niệm ngược trở lộn lại, nó mở, hễ nó mở tới cái
đó cái vía nó bay bổng lên trên, nó đi trước dọn đường cho cái hồn, nó sáng suốt thông
minh, mà trong lúc nghe về đạo pháp là nó rót... rót trong đầu nó khỏe lắm.
Hỏi: Cách niệm như thế nào? Về cái khoảng cách niệm?
Ðáp Niệm là dùng ý niệm “NAM... MÔ... A... DI... ÐÀ... PHẬT” (6 chữ trong 15
giây). Tại sao phải chậm, là mình điều khiển được luồng điển rồi, nó khởi điểm thì nó
phải nặng một chút, cái thứ nhì thì nó nhẹ chút, cái thứ ba nó nhẹ chút, cái thứ tư, cái thứ
năm, cái thứ sáu nó mới thiệt là cái thanh khí nó tụ ở đó, nó mới bật sáng cái vòng tròn ở
đây.
Ðó rồi mình bắt đầu mình chiêm ngưỡng cái vòng tròn một chút rồi mình mới
“Nam... Mô... A... Di... Ðà... Phật...”. Nó bật sáng, rất chậm có ba lần đó thôi là niệm cái
vòng đó. Còn nhiều người nói: “Niệm Bát Chánh”, Nam Mô A Di Ðà Phật... Nam Mô A
Di Ðà Phật... Nam Mô A Di Ðà Phật..., chút nữa, kế, nó bấm cái tivi coi. A, ảnh niệm Bát
Chánh rồi ảnh coi tivi, bấm tivi coi cái đã, niệm rồi! Cũng có nữa, cái đó Trời Ðất hổng
có quở, nhưng mà nó tu cao nó mới thấy xấu hổ, nó làm... có nhiều người nó vậy đó, nó
vô nó ngồi, tôi thấy ngồi niệm... “Tối nay có cải lương”, bấm cái tivi coi đã, vậy đó!
Cũng tu vậy, nhưng mà thủng thẳng tu chứ làm sao bắt buộc người ta đâu có được. Còn
sau này tu cao rồi không cần nhắm mắt, người ta mở mắt, mà đúng giờ người ta cũng làm
y như vậy, nó khác, mở mắt người ta cũng làm được.
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THƠ
TẠO TỘI
(THAM DÂM DỤC VỌNG NÊN SANHTỘI )
THÕA MÃN TÌNH SI NÀO THẦY LỔI
HỒN VÌA CHA BAN CHĂNG DĂP BỒI
BƠ VƠ CHỊU KHỔ TRONG TĂM TỐI
LƯƠNG TÂM DÁNH MẤT MỚI SANH TỒI
NIỆM PHẬT DI DÀ KHÔNG RẮM RỐI
CÔNG QUÃ DẦY DỦ SẮC TRIỆU HỒI
CÁI TÔI CHÂN THẬT KHÔNG THAY DỔI
NGUYỂN HIỀN BÌNH DƯƠNG
=====
THIẾU TRÍ
NGƯƠI THIẾU TRÍ SANH RA DẠI TỘI
HẠI THÂN TÂM VẪN CHƯA NHÌN LỔI
HAM GIÀU SANG SẮC DỤC VUN BỒI
LẠI THẮC MẮC TU HOÀI MÃI TỐI
CŨNG BỜI THAM LAM TÁNH MỚI TỒI
THẤT TÌNH LỤC DỤC THƯƠNG GÂY RỐI
TRƯỜNG TRAI DIỆT DỤC GIÃI LÂN HỒI
SANH HÓA CƠ DUYÊNTHỜI BIẾN DÔI
NGUYỄN HIỀN - BÌNH DƯƠNG

ANH NHI HỒN NHIÊN VÔ CÔNG
VÔ KỸ VÔ DANH
Công phu công quả công trình
Ai tu cũng phải tự mình tam công
Tự kỹ rèn luyện ra công
Cố gắng nổ lực học thông pháp mầu
Phàm tâm dứt bỏ cơ cầu
Tánh hư tật xấu sạch làu điểm linh
Hy sinh hòa nhẩn xét mình
Không si mê hận dục tình tham lam
Bản năng phàm ngã nữ nam
Hiền nhân quân tử thế gian tu hành
Tam tài thượng đế sẳn dành
Tâm linh tiến hoá tiếng lành câu kinh
Nuôi hồn theo nhịp câu kinh
Tứ thời luyện giử cao minh quân bình
Thượng đế hòa nhập vào mình
Lắng yên tỉnh tọa chủ mình toàn thân
Tinh khí thần nhẹ sáng dần
Vui tu không chán chuyên cần dưỡng
sanh
Nội tâm hội tụ điển lành
Thất tinh tam bửu tu hành tam công
5 Thành củ chi 19-7-2006

========
SỐNG ÐẠI ÐỒNG - TU THIÊN ÐẠO
LÀM SAO HIỂU ÐƯỢC SỐNG ÐẠI ÐỒNG ?
LÀM SAO HÀNH ÐƯỢC TU THIÊN ÐẠO ?
SỐNG ÐẠI ÐỒNG LÀ KHÔNG ÍCH KỶ !
QUÊN THÂN MÌNH PHỤC VỤ NHÂN SINH
ÐỒNG TU ÐỒNG TIẾN TU THIÊN ÐẠO . .
THIÊN ÐẠO LÀM SAO TU THẾ NÀO ?
THIÊN ÐẠO BÍ TRUYỀN CỦA MẸ CHA
CỬU CỬU TÁM MƯƠI MỐT NGÀY NGỒI
TỊNH
TINH KHÍ THẦN QUI MỘT HOÀN HƯ
LUYỆN NHỊ XÁC THÂN BẰNG CÁCH NÀO ?
TỶ HUYNH HIỀN ÐỆ VUI LÒNG CHỈ
ÐI HỌC NƠI MÔ SÁNG ÐẠO MẦU ?
SỐNG ÐẠI ÐỒNG VUI TU THIÊN ÐẠO
5 THÀNH CỦ CHI 29-7-2006

====
Người điên
Người điên cứ nói mãi tầm xàm
Dại dại ngây ngây chuyện cũ làm
Aằn ăn uống uống trong vô thức
Cười cười khóc khóc mãi chẳng nhàm
Sống với nội tâm đau khổ hận
Chết giửa trần gian một xác phàm
Ðiên khôn điên dại ai người có
Thấy được mình điên tu sửa làm
5 thành củ chi 29-7-2006
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BẠN ÐẠO V IẾT
Vua Cũng Phải Tu
Vua thì cũng phải đi tu
Để cho tâm sáng giúp đời an khương
Xưa nay chưa có ai làm
Nên Vua điêu đứng loạn thần khắp nơi
Vua cũng phải đi tu sao mà kỳ vậy. Làm Vua thì cũng phải đi tu chứ. Vua mà
không biết tu thì làm sao biết làm Vua. Nên ông Vua nào làm Vua một chập rồi cũng bị
thiên hạ phàn nàn. Là cái tội bất minh. Vua nào cũng bị chửi hết. Tại sao Vua bị chửi? Vì
thiếu tu. Muốn làm Vua cho đàng hoàng thì phải tu. Tu mới hiểu được hai chữ ” Lãnh
Đạo” như thế nào! Vua mà không tu thì không làm Lãnh Đạo được. Hai chữ Lãnh Đạo rõ
ràng chầng dầng mà không thấy. Ông Vua đâu có học Đạo đâu thì làm sao mà Lãnh hết
những trách nhiệm của toàn dân giao phó. Mà Ông Vua tu đạo nầy bỏ đạo kia thì cũng
coi chừng toi mạng. Vua mà tu đầu nầy bỏ đầu kia là sao? Là mình chỉ có ca tụng cái Đạo
của mình thôi, thì cái Đạo kia thì làm sao phát triển. Mà trong một nước biết bao nhiêu là
Đạo: Như là Công Giáo, Thiên Chúa, Tin Lành, Bà La Môn, Cơ Đốc Giáo, Hoà Hảo, Cao
Đài, Khổng Tử, Lão Tử, Giê Hô Va. v.v. Nào đạo Phật mà đạo Phật lại cũng có nhiều
loại đạo Phật, nhiều loại phái khác nhau. Phái Tiểu Thừa, phái Đại Thừa, không có ai nói
chính xác hay là chấp nhận có Phái Trung Thừa. Bởi vì chưa có ai hiểu Phật Pháp là
gì. Người hiểu Phật thì biết Phật ở bất cứ Thừa nào cũng có. Vì Phật tiến tới cái giới
Vô Thừa luôn, nên Phật nói ở thừa nào cũng có Phật. Ai cũng dành cho mình là Đại
Thừa chê người khác là Tiểu Thừa mà trong đó họ cũng tu về Phật như mình. Nào là phái
Tịnh Độ nào là phái không Tịnh Độ ( phái không Tịnh Độ là người tu tụng kinh). Rồi sau
nầy cũng có vừa Tịnh Độ vừa Tụng kinh. Nào là phái Khất Sĩ (đi xin ăn, giống như Đức
Phật Thích Ca ngày xưa) nào là phái không Khất Sĩ tu ở Chùa ( không có đi xin ăn như
Đức Phật hay người tu Khất Sĩ, mà ở Chùa tu cho mình thôi). Nào là Đồng Bóng, Pháp
Sư, Ông lên Bà xuống tùm lum.v.v.
Đời nó tùm lum còn Đạo nó cũng có tùm lum thì làm sao Ông Tổng Thống mà làm Lãnh
Đạo nỗi. Nội cái Đạo của mình theo, mình cũng điên đầu rồi. Cộng thêm cái Đạo khác
nữa thì làm sao quán xuyến. Ông Lãnh Đạo nào mà không có Đạo. Không thờ Đức Chúa
thì cũng thờ Đức Phật, không thờ Đức Phật thì cũng thờ Đức Mohammed, không thờ Đức
Mohammed thì cũng thờ Thần Linh, không thờ Thần Linh thì cũng thờ Ông Trời, Ông
Thượng Đế mà không thờ Ông Trời hay Ông Thượng Đế thì cũng thờ Tổ Tiên, không thờ
Tổ Tiên thì tệ lắm cũng thờ Cha Mẹ.v.v. Không lẽ làm người hay làm Vua tệ nhất là thờ
Cha Mẹ mà mình cũng không thờ sao. Mà Cha Mẹ mình lại thờ những Vị kia, mà không
ai hiểu đích xác hết. Vì thờ đùa, thờ đại, thờ cho phù hộ làm ăn có tiền, thi đâu đậu
đó.v.v. Thì có phải cái Đạo của mình theo làm cho mình điên đầu không. Cái Đạo của
mình theo mình còn không thông, thì làm sao mình thông cái Đạo khác. Thì hỏi lại làm
sao mà mình làm Lãnh Đạo được. Đạo mình đi hướng nầy, Đạo kia đi hướng kia. Thì con
xin hỏi Ông, Ông làm sao đây, nếu Ông làm Lãnh Đạo?
Ông làm lãnh đạo toàn dân
Nên Ông phải học đạo thiền Vô Vi
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Minh tâm kiến tánh đường thi
Ông cần phải biết đường thi ở đời
Từ xưa cho tới bây giờ chưa có nhà Lãnh Đạo nào mà thông cái nầy. Mấy nhà
Lãnh Đạo kia làm việc Lãnh Đại thì có, nên mình thấy các nhà Lãnh Đạo kia làm một
thời gian rồi cũng tiêu. Tiêu là sao? Là làm Lãnh Đạo mà ép người ta. Ép người ta là
thiếu trí. Ép người ta để cho mình mạnh chứ gì? Xưa như Trái Đất việc nầy ai cũng biết
Lãnh Đạo nào cũng đã làm và Lãnh Đạo nào cũng bị thất bại dài dài. Mình coi lịch sử
của các nhà Lãnh Đạo thì mình biết liền. Như Tần Thuỷ Hoàng, Hitler.v.v. Mình mà ép
người là mình biểu người ta phát triển cái tánh chống đối mình. Họ chống đối mình là
mình điên đầu. Còn để cho họ phát triển thì mình lại cũng điên đầu. Các nhà Lãnh Đạo
không thông cái nầy. Nếu mà biết như vầy! Họ chống đối mình là họ giúp cái phần thiếu
sáng suốt của một nhà Lãnh Đạo, thì làm sao nhà Lãnh Đạo điên đầu. Còn họ phát triển
thì mình cũng điên đầu là tại mình eo hẹp khía cạnh của Đạo mình thôi. Chứ mà thấy họ
phát triển mà phát triển cái tốt thì sao mình đau đầu.
Đau đầu không biết nghĩ suy
Tại vì thiên hạ có nhiều đạo tâm
Đạo tâm vốn sẵn trong nhà
Ông nên phát triển Đạo nhà hay hơn
Cái gì phát triển là tốt hết, có cái Đạo nầy, có cái Đạo kia, thì người ta mới biết
phân biệt cái nào tốt, cái nào sấu. Chứ còn có một Đạo một duy nhất, lấy cái gì biết ai
sấu, ai tốt. Như có hai món hàng thì mình biết món hàng nào tốt món hàng nào sấu. Chứ
có một món độc nhất thì làm sao biết cái nào tốt, cái nào sấu. Nhiều hàng chừng nào tốt
chừng nấy, nhiều Đạo chừng nào tốt chừng nấy. Thiên hạ không có ai mà ngu hết, người
nào cũng có hai lỗ tai và hai con mắt. Cứ để cho nó nghe, cứ để cho nó thấy, nó phân
biệt. Mình đừng có cấm nó, mình mà cấm nó, cũng như mình xúi nó làm lén, giấu mình.
Mình muốn nó chân thật với mình, mình muốn nó công khai với mình. Thì để cho nó tự
làm, làm một hồi, rồi nó mới biết nó ngu. Nó ngu rồi nó mới hối hận ăn năn là nó không
nghe mình, thì lúc đó nó nghe mình. Còn nó mà biết khôn thì xướng mình quá rồi, mình
khỏi cần dạy. Bởi vì ai không muốn rằng con dân mình khôn, con mình khôn, xã hội quốc
gia con người đó khôn. Cái khôn là cái để cho con người ta tự học tự tìm hiểu, mình
không thể nào ép nó khôn. Mà trong đó cái trí khôn chưa mở thì làm sao mình ép người
ta khôn được. Ép người là mình tự ép mình, trong chiều hướng độc tài. Nhiều nhà độc tài
mình thấy đó, Ổng ép người ta, cuối cùng là Ổng tự ép Ổng xuống chức. Làm Lãnh Đạo
mà bị thiên hạ chửi dài dài là vậy.
Lãnh mà không biết Lãnh chi
Lãnh mà không hiểu nội tình nhân gian
Nhân gian đau khổ vì gian
Gian hùng ác bá dẩy đầy thế gian
Vì làm Lãnh Đạo thiếu tu thân, thiếu tu Tâm. Thiếu tu thân thiếu tu tâm là sao?
Tu thân Tu Tâm là tu cho chính mình, không có theo bên nầy và không có theo bên kia.
Kêu bằng Trung Dung Đại Đạo. Trung Dung Đại Đạo là sao? Là mình không có chê
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Đạo nào hết, Đạo nào cũng tốt hết. Đạo Tiểu Thừa cũng tốt, Đạo Đại Thừa cũng tốt, Đạo
Chúa cũng tốt, Đạo Tin Lành cũng tốt, Đạo Phật cũng tốt, Đạo Hồi cũng tốt, Đạo gì gì
cũng tốt hết. Nếu không tốt thì làm sao họ theo. Sở dĩ các Đạo hiện thời mà mình thấy
họ tu không tốt là mấy Ông đó, không có tu cho tốt như Đức Chúa Đức Phật dạy. Đức
Chúa Đức Phật dạy một đường mấy ổng hành một nẻo. Mấy ổng không theo Đức Chúa
Đức Phật dạy mà mấy ổng theo đường lối các Ổng mà thôi rõ ràng. Tại sao Con dám nói
các Ông đó như vậy. Con đem kinh Chúa kinh Phật ra Con so sánh với những hành động
các Thầy làm, thì con thấy các Thầy đi ngược lại với đường lối của Đức Chúa và Đức
Phật dạy rõ ràng mà. Các Thầy giấu người nào được chứ làm sao các Thầy giấu được
chính người tu chánh. Nhiều người nhiều vị xưng là mình tu Chánh biết cái chữ tu
Chánh là gì không mà chê người khác tu Tà. Tu Chánh có nghĩa là không có nói sấu
người khác Tà. Trong kinh Phật hay kinh Chúa đều có dạy không được nghĩ sấu bất
cứ ai. Nếu mình nghĩ sấu bất cứ ai thì sao! Thì chính mình Chánh hoá thành Tà ngay lập
tức. Liệu các ông có tránh khỏi điểm nầy. Các ông luôn luôn lúc nào cũng cho các Ông
hay, các Ông giỏi mà chê người khác ngu. Người ta ngu như vậy đó liệu các Ông có làm
được như người ta làm không mà các Ông chê người ta ngu. Người ta làm ruộng, người
ta bán cá, bán rau, thợ nề, thợ sơn, phục vụ cho Ông cái đẹp cái ngon cho các Ông hưởng.
Mà các Ông chê những hạng người nầy là hạng thấp. Nếu xã hội mà không có những
hạng người vất vã ngu si nầy thì lấy đâu Ông ăn, Ông mặc, Ông đẹp.v.v. Ông đẹp lắm ở
bề ngoài sắc tướng mà chính cái Tâm đen, thối tha của Ông không đẹp. Là chính Ông
không có tu Tâm và tu Thân. Khi mà Ông tu Tâm và Ông tu Thân thì Ông sẽ thấy Tâm
của người ta cũng giống như Tâm mình. Thân của người ta cũng giống như Thân mình
mà thôi. Đâu có khác nhau chút nào. Khác nhau là một người biết Đạo và một người
không biết Đạo. Mà muốn biết về Đạo mà không phân biệt giữa các tôn giáo thì nên tu
theo Đạo Tâm. Tu theo pháp môn Vô Vi, Vô Vi có nghĩa là hai chữ Không Không thì
làm sao mình phân biệt Đạo nầy Đạo kia. Ai muốn làm Lãnh Đạo thì nên tu Vô Vi đi. Vì
từ xưa cho tới bây giờ chưa có nhà Lãnh Đạo mà làm Lãnh Đạo xong, vì tu theo cái nầy
mà bỏ cái kia. Tu Vô Vi là thờ Đức Chúa vẫn thờ Đức Chúa, thờ Đức Phật vẫn thờ Đức
Phật, thờ Ông Trời vẫn thờ Ông Trời. Bởi vì mấy Vị nầy quá thông minh tại sao mình
không thờ. Muốn thờ mấy Vị nầy là mình phải lo dọn cái Tâm. Cái Tâm mình không chịu
dọn mà mình có thờ lớn cho cách mấy thì Ngài cũng không có ngự đâu. Muốn dọn cái
Tâm phải có cái Pháp siêu đẳng, mới dọn nỗi cái Tâm. Tại sao! Tại vì cái Tâm Ma của
mình nó lớn bằng Ông Trời, mà không có Pháp của Trời thì làm sao mà dọn cho sạch cái
Tâm Ma. Pháp của Ông Trời là Pháp Vô Vi. Pháp Vô Vi tu để hoà nhập vào với Đại Hồn
là Thượng Đế. Mà hoà nhập vào Thượng Đế thì mới đúng. Bởi vì Ngài Thượng Đế sanh
ra các Đạo. ” Muôn con sông cũng quay về Biển mà muôn Đạo giáo cũng quay về
Trời” . Không tu về Trời thì chứ mình tu về đâu. Cõi Trời là Thiên Đàng. Mà Thiên
Đàng thì ai cũng muốn. Muốn thì phải tu! Tu bằng cách nào? Cách nào dễ nhất thì cứ tu.
Tu theo Vô Vi là xong, tu tại gia, tu tại Tâm, khỏi nói lòng vòng hết giờ lựa chọn. Tuổi
già tới nơi rồi. Mà không biết mình đi về đâu. Thiên Đàng hay Địa Ngục. Làm Vua ở thế
gian cũng phải tu luôn, vì sau khi chết không tu, không được về Thiên Đàng. Đừng có
cúng váy hay cầu xin cho con được về Thiên Đàng hay Tây Phương Cực Lạc là vô ích.
Tu Vô Vi đúng đắng thì sẽ về Thiên Đàng đàng hoàng.
Làm Vua mà tu thì con Dân cũng sẽ tu. Dân mà tu thì Dân ý thức họ không làm
loạn. Dân mà biết tu thì họ không có ăn cắp hay gian lận hoặc thù hận. Tu Vô Vi là có
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phương pháp hẳn hòi để sửa Tâm sửa Tánh. Mình nói sửa Tâm sửa Tánh là nhúng
nhường nói theo kiểu bình dân. Chứ mà nói theo đạo pháp là minh Tâm kiến Tánh để
thành Phật. Cái nầy người tu đạo hay nhúng nhường ít nói. Biết mà không nói ra Sự Thật
để mọi người cùng biết thì uổng. Con đã thấy ít nói hay nhúng nhường nói là người
khác lại hiểu lầm nhiều hơn. Nên Con nói Sự Thật, Sự Thật thì không có ngại cái gì cả.
Chỉ sợ mình không biết Sự Thật thôi. Sự Thật thì không dễ gì nói!
Lãnh Đạo Tu Thiền
Lãnh lời giáo huấn bên trên
Đem về dạy dỗ toàn dân vì mình
Vì mình tâm tánh chẳng yên
Phải nên trao luyện tấm thân đàng hoàng
Đàng hoàng một đấng từ bi
Phải thông phải quán chuyện tình thế gian
Thế gian muôn vạn trá hình
Làm sao thấu tỏ chuyện đời gian nan
Gian nan bị nạn rõ ràng
Xưa nay ai cũng bị màn thử tâm
Thử cho tâm trạng bàng hoàng
Cuối cùng cũng phải qui hàng Phật tâm
Phật tâm cũng dạy rõ ràng
Dạy cho tâm đạo một đàng tự tu
Tự tu mới giải mê mù
Không tu sẽ bị nội tình chẳng thông
Chẳng thông thì phải bực lòng
Tấm thân chẳng ổn mang lòng ngại nghi
Có khi chẳng có trí tri
Tại tâm không tưởng hướng Trời mà tu
Xưa nay lãnh đạo không thiền
Không làm sao lãnh đạo tâm người hiền
Người hiền thực hiện hiền lương
Hướng thanh giải trược đạt nhiều tình
thương

Tình thương đạo đức gieo gương
Tấm thân lãnh đạo thực thi tối cần
Tối cần hai chữ từ bi
Tấm thân lãnh đạo phải truy Đạo Đời
Muốn làm lãnh đạo tài ba
Phải chuyên đạo pháp tinh ba của Trời
Tinh Thần Khí điển hợp ba
Tam qui đồng nhất mới là tài ba
Tài ba không phải cao xa
Tài ba là để trị mình mà thôi
Mình mà tâm dạ ba hoa
Cửa nhà dốt nát dân lành khổ đau
Khổ đau là tại bần hèn
Không hành không luyện đạo tâm của mình
Của mình ngọc quí cao sang
Chôn vùi ngàn kiếp trong tâm người thiền
Người thiền cuộc sống tự nhiên
Mở ra các cảnh thiên tình phân ban
Đó đây phân giải hợp bàn
Hướng về thanh nhẹ tu thiền giải tâm
Kính bái
Con
Lê Thành Lợi
Đan Mạch, ngày 12/01/2006
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