Số: 794 Ngày: 26 tháng 09 năm 2010

Haønh Cao
Haønh cao töï ñaït qui ñöôøng tieán
Giaûi toûa traàn taâm töï giaùc hieàn
Qui hoäi chôn hoàn thanh ñieån toát
Thöïc haønh chôn phaùp roõ chôn tình
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 8/12/2000 đến 14/12/2000
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) Uất khí do đâu hình thành?
2) Tình cảm rất khó dứt khoát tại sao?
3) Tình tiền duyên nghiệp có hữu ích gì không?
4) Người tu đồng hành hay nhớ nhau tại sao?
5) Tại sao làm người phải tham dâm?
6) Quyết tâm xây dựng có hại gì không?
7) Tu làm sao mới đạt pháp?
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1) Atlantic city, 08-12-2000 8:10 AM
Hỏi: Uất khí do đâu hình thành?

2) Atlantic city, 09-12-2000 1:40 AM
Hỏi: Tình cảm rất khó dứt khoát tại sao?

Ðáp: Thưa uất khí do tâm hình thành, tự rước tự
hành thành uất khí, như lai giải tán uất khí, tự hành
đắc pháp
Kệ:
Cơ tạng tràn đầy uất khí khó tự tu
Thực hành chơn pháp tự giải mù
Cơ Trời ban chiếu tình giao cảm
Dứt khoát tâm tu đại nguyện tu

Ðáp: Thưa sợi dây luyến ái của Trời định trì kéo
cho đến chết mới xong, nó cũng nằm trong chi
nhánh của luật nhân quả, nóng giận muốn dứt
nhưng dứt không được
Kệ:
Gia đình Trời định khó ly thân
Kiếp trước không tu khó giao tầng
Ðời đạo không thành gieo rắc rối
Tâm tu dứt khoát tự phân lần

3) Atlantic city, 10-12-2000 1:10AM
Hỏi: Tình tiền duyên nghiệp có hữu ích gì không?

4) Atlantic city, 11-12-2000 1á:50 AM
Hỏi: Người tu đồng hành hay nhớ nhau tại sao?

Ðáp: Thưa tình tiền duyên nghiệp có hữu ích khi
cần, nhưng nó sẽ kéo dài làm cho một kiếp người
lận đận lôi thôi
Kệ:
Nghiệp duyên lận đân tâm không tiến
Thức giác minh tâm tự nối liền
Ðời đạo chơn hành không luyến tiếc
Mê lầm chẳng có tự mình yên

Ðáp: Thưa người tu đồng hành chung pháp thương
nhớ nhau vô cùng
Kệ:
Hướng tâm niệm Phật ý chung hành
Nhớ nhớ thương thương tự đạt thanh
Thức giác tâm tu tâm phát triển
Qui hội chung hành tâm tự hiền

5) Atlantic city, 12-12-2000 4:45AM
Hỏi: Tại sao làm người phải tham dâm?

6) Atlantic city, 13-12-2000 8á12 AM
Hỏi: Quyết tâm xây dựng có hại gì không?

Ðáp: Thưa làm người có một cơ thể kín đáo và tối
tăm, mắt nhìn thấy ánh sáng tốt đẹp hơn, bắt buộc
phải tham dâm vì nó cảm thấy bơ vơ
Kệ:
Giáng lâm tại thế khổ bơ vơ
Hồn vía chưa thông sống bất ngờ
Vay nợ tại trần nay phải trả
Tham dâm đòi hỏi duyên từ giờ

Ðáp: Thưa quyết tâm xây dựng thế nào cũng bị trở
ngại, nhưng rồi cũng vượt qua
Kệ:
Tình đời đen bạc lắm chuyện hư
Phá hoại lung tung muốn hại người
Trời độ từ quang uyển chuyển tiến
Thức tâm gỡ rối vẫn còn tươi

7) Atlantic city, 14-12-2000 3:05AM
Hỏi: Tu làm sao mới đạt pháp?
Ðáp: Thật tâm tu mới đạt được pháp lành và phát triển
Kệ:
Duyên lành tái ngộ trí thanh cao
Ngộ pháp chơn hành duyên đạt thức
Giềng mối thâm sâu thành đại nguyện
Pháp lành tận độ điển thanh xuyên
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Thanh Tịnh (Prague – 2000)
36. - Vấn: Thưa Thầy làm thế nào đem lại niềm tin cho nhân loại ở tương lai?
Đáp: Mình chỉ có thực hành mới ảnh hưởng được nhân loại. Nhân loại cũng cấu trúc như chúng ta, mà
chúng ta không thực hành, nói một đường làm một ngã, làm sao ảnh hưởng được người kế tiếp.
37. - Vấn: Thưa Thầy đạo lý nghĩa là gì?
Đáp: Đạo lý là quân bình đạt thức nói rõ cái việc đó.
38. - Vấn: Thưa Thầy đạo pháp nghĩa là gì?
Đáp: Đạo pháp là một con đường tiến tới vô cùng. Đạo là quân bình, pháp là hành triển đi tới vô cùng.
39. Vấn: Thưa Thầy tại sao cái tâm là vô cùng?
Đáp: Cái tâm thức của con người là vô cùng. Khi mà chúng ta có cơ tạng, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy
đủ và hội tụ ngay trung tim bộ đầu là sức tiến nó trong thanh tịnh và tiến tới vô cùng, dũng mãnh tu tiến
không có sợ cái gì hết.
40. Vấn: Thưa Thầy, Thầy có giảng tu phải lấy chơn hồn mà tu. Vậy lấy chơn hồn là sao?
Đáp: Chơn hồn là hiểu được cái cấu trúc của chính mình từ siêu nhiên hình thành chúng ta mới có hồn.
Còn nhiều người không hiểu được. Tôi luyện võ cho giỏi để tôi hạ đối phương. Tôi tập bắn súng cho giỏi
để tôi đánh đối phương. Cái đó là đại bại không có tiến đâu.
THƠ
TƯỞNG NIỆM

Thoáng đó Thầy đi rồi :
Nhớ thương đành thế thôi !
Trần-gian hoài vắng bóng…
- Thầy ơi ! Thầy đâu rồi ?

\
Thấm-thoát vừa mới đây…
Ôi ! Bọt sóng sương mây !
Tan chìm bao ngày tháng
Những niềm vui bên Thầy.

\
Trần-gian vắng bóng Thầy :
Ngày xuân hờn én bay ;
Đêm thu buồn trăng sáng…
- Thầy ơi ! Thầy có hay ?

\
Nhớ thương càng nhớ thương !
Thầy Trò tình vấn-vương :
Điễn-Quang mãi liên-kết…
Thấm-thía cõi vô-thường.

\
Đại-Hội tưởng-niệm Thầy :
Chúng con về xum-vầy
Trong tình-thương Đồng-Đạo.
- Thầy ơi ! Thầy về đây…

Toulouse, ngày 17-09-2010.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.
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DI NGÔN CỦA ĐỨC THẦY
(Tiếp theo)
VII
KHÔNG, không,.. không, cũng về không
TÂM đạo tròn đầy trí giác thông
LÀ pháp diệu huyền trời phật tặng
KHÔNG còn sanh tử thoát trần hồng
CẦN ,tâm chân thật, thần mau sáng
TUI về thượng giới điển vẫn thông
CÓ tâm thì được Tui quang chiếu
TÂM, thân thanh nhẹ đạt hư không
VIII
NẾU tranh chấp cứ lo niệm Phật
CÓ tâm bề trên ứng tức khắc
TRANH đua hơn thiệt chỉ hại thân
CHẤP nhận đường công phu bền chặt
NHIỀU người nhờ đạo nhờ tánh phật
CỨ siêng hành pháp đường tu tắt
NIỆM, thường niệm, vô biệt niệm Phật
PHẬT tại tâm phật ở trong ta
LÀ thần khí hiệp đạo rỡ bày
GIẢI hết nghiệp vồn, thân tâm nhẹ
QUYẾT không còn nhiễm, mới tới Tây.
IX
LUỒNG điển Diêu trì siêu diệu thay
ĐIỂN chuyển khí thần huệ mới khai
VÔ tiền khoáng hậu vô vi pháp
VI lượng Bề Trên chiếu toả bày
LÀ tâm bền vững gìn một pháp
PHAI quyết tâm hành đạo mới hay
RÚT điển liên thông Trời Đất hiệp
TỪ quang sáng chiếu tỏa trời mây
TRUNG thân tự hữu đạo tinh anh
TÂM thân thanh tịnh thỉnh Như Lai
BỘ đầu khai mở chơn linh hiện
ĐẦU mối tử sanh tại bảo đài
X
CÓ Thầy có Tổ chắc đường tu
THẬT tâm hành luyện giải tâm mù
TÂM tâm giác ngộ khai huyền khiếu
TU tiến hành thông đạt công phu
LÀ đạo cả tường bên yếu lý
LIÊN hiệp khí thần lặng im ru
LẠC cảnh tìm vào trong thanh tịnh
ĐƯỢC điển quang soi kiến tánh tu

KHÔNG tường đạo cả sao đạt pháp
CÓ duyên thiên sự cứ vận trù
GÌ đời hiểu đạo tu siêu thoát
KHÓ khổ thức tâm quyết chí tu.
TVLT 29.04.2010
Minh Thạnh
-----

PHÁP LÀ PHƯƠNG TIỆN
Pháp tường yếu lý đường tu chắc
Là quán thông đời, đạo thức giác
Phương Thiền an định tâm thanh tịnh
Tiện trong ngoài, ổn nhờ tai mắt
Luyện đạo hành chuyển kinh mạch thông
Hành thông điều tức người thêm giác
Đi trong thanh nhẹ điển hoà không
Tới khí thần hiệp bày tánh phật
Tìm trong thanh tịnh về cội nguồn
Về được cội nguồn là giải thoát
Bến giác đang chờ người thoát tục
Giác ngộ hườn hư về cảnh Phật.
TVTLTC 26.07.2010
Minh Thạnh
-----

ĐẠI HỘI TẾT VÔ VI 2010 (1)
(25-8 -> 29-8-2010)

ĐẠI nguyện hành tu quyết một lòng
HỘI tụ chung vui, điển sáng trong
TẾT thêm yêu quý người chung cuộc
VÔ sắc, vô thinh, chẳng cột tròng
VI diệu đạo màu nhờ chánh pháp
2 ngả đạo đời phải thủy chung
0 danh, không lợi, tình duyên nghiệp
1 gốc Trời sanh – cõi hư không
0 thật là không - sẽ tỏ tường.
TPHCM, 2-9-2010
Thanh Dũng
-----

ĐẠI HỘI TẾT VÔ VI 2010 (2)
(25-8 -> 29-8-2010)

ĐẠI sự Trời cho khỏi luận bàn
HỘI ngộ tình thâm điển tuôn tràn
TẾT nay ấm áp Nha Trang chiếu
VÔ tận hào quang – biển dập dờn
VI diệu Trời ban nào ai thấu
2 chữ huyền vi sẽ thấm dần
0 không thanh nhẹ trong điển giới
1 chút vấn vương chẳng bận tâm
0 đời – không đạo - nhập niết bàn.
TPHCM, 3-9-2010
Thanh Dũng
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---ĐỜI NGƯỜI
Đời người như chiếc lá vàng rơi
Như gió thoảng qua, chẳng để lời
Như ánh chớp nhanh, tan vụt biến
Như cơn mưa đổ, tạnh chiều mơi
Như dòng nước lớn, mau ròng cạn
Như sóng nhấp nhô, giữa biển trời
Như giấc chiêm bao, nhiều mộng tưởng
Như vầng trăng mọc, lặn ngàn khơi.
Củ Chi, 01-09-2010
Bá Tùng.
---KỶ NIỆM NGÀY GIỖ ĐỨC THẦY
Tháng 8 mùng 5 giỗ Đức Thầy
Chúng con nguyền giữ hạnh cao dầy
Tình Thầy tỏa sáng nơi trần thế
Thực hiện từ bi khắp đó đây
Con quí yêu Thầy gắng sửa tiến
Bền tâm vững chí thoát trần ai
Hòa cùng Thanh Điển tâm vui sáng
Tha thứ thương yêu theo hạnh Thầy.
TĐ. HTTL, 11/09/2010
Châu Thị Kim.
---THƯƠNG THẦY
Thương Thầy con chớ la cà
Quay vào nội thức tránh xa ta bà
Thương Thầy con chớ lô la
Trì tâm niệm Phật rời xa cõi trần
Thương Thầy con dứt tham sân
Đi vào điển giới tới gần Phật Tiên
Thương Thầy con học triền miên
Thương yêu tha thứ các miền gần xa
Thương Thầy con học nhẫn hòa
Hòa cùng các giới thấy ta là người
Thương Thầy con sống thảnh thơi
Ung dung tự tại tựa nơi THIÊN ĐÀNG.
TP.HCM ngày 12-9-2010
Thanh Dũng

TU LUYỆN
Tu không luyện làm sao chứng ngộ
Những ngôn từ chỉ mở trí phàm
Càng mê càng lắm rối tâm
Càng thêm lạc nẻo sai lầm mà thôi

Đã tỏ ngộ cần chi phải nói
Nghe hiểu liền tâm khỏi nghĩ suy
Tu hành chứng đạt huyền vi
Tự minh tự giải cần chi luận bàn !
Lời có nói, chẳng qua diệu dụng
Giúp người mê hiểu đúng chơn tà
Đừng lưu vướng bận lòng ta
Không không thanh tịnh mới hòa lý chơn.
PN. 19-09-2010
Thiền Đăng.
---VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
Cảnh nào tâm động, khảo sân si.
Tự khắc quán tâm, sửa tức thì.
Cầu tiến vượt qua, bài học khảo.
Độ ta điểm đạo, đậu khoa thi.
Vượt qua chính mình, lên trình độ.
Dừng chấp trước tâm, so luận bì
Cảnh đã không bền, lo luận chấp.
Hữu vi sinh diệt, có còn chi.
Củ Chi, 23/8/2010
Bá Tùng
--DÈ CHỪNG BỊ KHEN
***
Tà sư ngoại đạo lắm trần nầy
Được chút thần thông dẫn dụ đây
Đệ tử mê khen phong chức tặng
Hoang tưởng đắc thành rơi rơi đầy
Cà Mau 19/9/2010
Phúc Tâm
---NHẨN
Nhẩn là quý báo tự xưa nay
Học đạo càng tu chí nhẩn hòai
Đời lọan khá tua gìn nhẩn nhục
Đạo thành cũng bởi nhẩn hòa dai
Trăm năm tạc dạ lòng kiên nhẩn
Ngàn kiếp lưu danh nhẩn ấy tài
Khuyên hởi ai ai nên nhẩn nại
Nhẩn hòa là qúy chí đừng sai.
Cà Mau -04.09.2010
Phùng Văn Tân
----
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HỒN MÊ TẠM CẢNH
HỒN đã thức tâm trở về Trời
MÊ lầm trần trược tự xa rời
TẠM vui sống quãng đời còn lại
CẢNH nhẹ thanh cao tỏa khắp nơi.
Tân Phú, ngày 27-06-2010
Thanh Dũng.
---NGÀY GIỖ ĐỨC THẦY
Sáng nay trời lại đổ cơn mưa
Chủ Nhật phố phường thêm vắng thưa
Kỷ niệm ngày Thầy đã tịch diệt
Trời, người buồn nhớ thuở xa xưa.

Con ở dưới này đây
Nghiệp trần chưa trả hết
Nghiệp Đạo vẫn còn đầy

Nhiều nơi làm lễ giỗ cho Thầy
Hải ngoại, Việt Nam, khắp đó đây
Đều hướng về Thầy trong kính nhớ
Mong đền muôn một ơn cao dầy.

TP.HCM ngày 12-9-2010
Thanh Dũng
----PHÂN VÂN
Chưa dứt khoát thiền, bởi nghiệp vương.
Còn lo gia cảnh, lẩn thương trường.
Phân vân chưa quyết, thực hành pháp.
Tự hẹn định an, cảnh tứ phương.
Ngay cảnh hằng ngày, đời hiện đạo
Đêm thiền tâm tịnh, thỏa đôi đường.
Phân vân chưa định, thực hành ổn.
Tinh tấn thiền tu, giải vấn vương.
Củ Chi, 22/8/2010
Bá Tùng
----TÔI TÌM TÔI
Khi chưa rõ Đạo Vô Vi
Tâm cũng hướng Phật nhưng đi nửa vời
Thấy người bạn tốt tìm chơi
Cảm thông đâu được kiếp người khổ đau
Nhân gian thanh trược nhiệm mầu
Hồn nào kiếp ấy không sầu chẳng vui
Cảm thông đạo nghĩa làm người
Hòa tan trong khổ ấy lời Thầy răn
Quay vào trong thấy chính mình
Bụi dơ gột rửa lần lần tự ta
Tôi còn khờ dại lắm mà
Khùng điên ấy nghiệp gắng tu giải dần
Nhớ Thầy thơ có đôi vần
Đáy lòng thèm khát chút tình thứ tha.
Dĩ An, 11-09-2010
Chí Thành.

Con cùng huynh đệ đến Thiền Đường
“Hội Tụ Tâm Linh” ở địa phương
Dĩ An quê nhà một bạn đạo
Cùng nhau dự lễ giỗ Thầy thương.
Thành tâm đãnh lễ kính dâng Thầy
Tất cả lòng thành chẳng đổi thay
Nguyện sẽ theo Thầy tu tiến mãi
Công phu bền vững với đêm ngày.
Chúc Thầy thanh nhẹ ngự cao ngôi
Hổ trợ đàn con điển đắp bồi
Giúp đỡ chúng con qui bổn tánh
Để Tâm thoát khỏi cảnh luân hồi.
PN. 07h00’ ngày 12/09/2010
(Nhầm ngày Mùng 5 tháng 08 năm Canh Dần)
Kính bái,
MVC - Thiền Tâm
---NGÀY GIỖ THẦY
(Kỷ niêm ngày Thầy ra đi tròn 1 năm
12-9-2009 đến 12-9-2010)

Hôm nay ngày giỗ Thầy
Trời mưa hạt thật dầy
Phải chăng lòng con đó
Cảm động Trời khóc thay
Trời trên cao có thấy

Hôm nay ngày giỗ Thầy
Bạn Đạo khắp đó đây
Bùi ngùi và thương tiếc
Xôn xao tâm nhớ Thầy
Chúng con nguyện theo Thầy
Thử thách dù dẫy đầy
Quyết một lòng vững bước
Mong hội ngộ Tổ ,Thầy
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