Số: 796 Ngày: 10 tháng 10 năm 2010

Chôn Giaùc
Chôn giaùc trí an yeân taän ñoä xuyeân
Thöïc haønh chaùnh giaùc qui nguoàn coäi
Chaùnh taâm tu ñaït tieán töø hoài
Giaûi toûa taâm traàn qui moät moái
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 22/12/2000 đến 28/12/2000
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) Duyên Trời định là định làm sao?
2) Mỗi năm đều có lễ Giáng Sinh tại sao?
3) Thành tâm dâng hiến những gì sẵn có cho đạo mầu có quí không?
4) Không biết thương quí mình là tự hại có ích gì không?
5) Nợ duyên tại thế là gì?
6) Tu đến thanh tịnh có hữu ích gì không?
7) Tu sao mới đạt được pháp lành?
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1) Atlantic city, 22-12-2000 1:15 AM
Hỏi: Duyên Trời định là định làm sao?

2) Atlantic city, 23-12-2000 4:47AM
Hỏi: Mỗi năm đều có lễ Giáng Sinh tại sao?

Ðáp: Thưa duyên Trời định là mọi việc đã an bài tự
nhiên và hồn nhiên
Kệ:
Sanh ra nguyên lý an bài đã
Khổ hạnh bình tâm tự thức thêm
Ðạo vị chơn hành duyên sớm thức
Bình tâm tu luyện đạt tâm yên

Ðáp: Thưa có sinh thì sẽ có tử, người đời ai ai cũng
muốn sống vui và hòa bình
Kệ:
Mỗi năm đều có niềm hy vọng
Sống động chung vui nỗi ước mong
Ước vọng cộng đồng chung chuyển tiến
Thế sanh tuy tạm vẫn tham tòng

3) Atlantic city, 24-12-2000 335 AM
Hỏi: Thành tâm dâng hiến những gì sẵn có cho đạo
mầu có quí không?

4) Atlantic city, 25-12-2000 1;40 AM
Hỏi: Không biết thương quí mình là tự hại có ích gì
không?

Ðáp: Thưa thành tâm dâng hiến những thành quả tu
học của hành giả rất quí
Kệ
Thành tâm dâng hiến cho nhu cầu
Dũng chí hành tu học hỏi sâu
Duyên đạo tình đời trong thực triển
Mê lầm dứt khoát rõ đuôi đầu

Ðáp: Thưa không biết thương quí mình trong
đường hướng xây dựng và thực hành thì thật sự
thiệt thòi
Kệ
Không thương tự hủy chính mình khổ
Khổ sở lao tâm phá hủy đồ
Gieo nạn cho mình thêm cực nhọc
Qui hình Trời Phật niệm nam mô

5) Atlantic city, 26-12-2000 3:40 AM
Hỏi: Nợ duyên tại thế là gì?

6) Atlantic city, 27-12-2000 1:40 AM
Hỏi: Tu đến thanh tịnh có hữu ích gì không?

Ðáp: Thưa nợ duyên tại thế là tạo nghiệp chỉ có khổ Ðáp: Thưa hành pháp đến thanh tịnh thật sự hữu ích
chứ không có sướng và thanh nhẹ đâu
Kệ:
Sáng suốt minh định rất rõ ràng
Kệ:
Duyên nợ trần gian vẫn đối đầu
Tâm linh phát triển trí sáng quang
Khổ tâm cực trí lại thêm sầu
Hành thông đời đạo không còn động
Thâm tình nặng trược lo âu nhớ
Cải tiến không ngừng tự quán thông
Khó dứt tình đời khó hiểu sâu
7) Atlantic city, 28-12-2000 1:34 AM
Hỏi: Tu sao mới đạt được pháp lành?
Ðáp: Thưa thành tâm tu tiến dấn thân hành pháp thì mới có cơ hội đạt được pháp lành
Kệ:
Duyên Trời dũng tiến tự phân qua
Thật sự tu tâm tự học hòa
Thế giới minh tâm tự bước qua
Cảm thông Trời Phật hiểu gần xa
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Thanh Tịnh (Prague – 2000)
46. - Vấn: Thưa Thầy, tu Pháp Lý Vô Vi là để điều chỉnh đi tới tột cùng nguyên căn của mọi sự việc từ đời
lẫn đạo phải không?
Đáp: Đúng như vậy. Vì chúng ta trở về với tự nhiên và hồn nhiên mới thấy rõ nguyên căn của chính mình.
Còn trong vòng mê chấp là không thấy rõ.
47. - Vấn: Thưa Thầy địa linh là sao?
Đáp: Địa linh là cái bản thể của chúng ta nó cũng là một tiểu thiên địa. Tập trung được hai luồng điễn âm
dương được xuất phát đi lên thì sự linh cảm của nó khác và hiểu biết được sâu xa hơn.
48. - Vấn: Thưa Thầy, tại sao người tu biết thức giác và trở về với chính mình thì mới hiểu nguyên căn của
trời đất?
Đáp: Vi` mình cấu trúc bởi nguyên lý của trời đất mà mình không trở về với chính mình thì làm sao hiểu
mình từ đâu đến và trở về đâu?
49. - Vấn: Thưa Thầy phúc điền là gì?
Đáp: Phúc điền là quân bình sáng suốt mới có chân đứng kêu bằng phúc điền.
50. - Vấn: Thưa Thầy, tại sao người tu biết thức giác trở về với chính mình thì mới hiểu được nguyên căn
của trời đất?
Đáp: Người đời đi tu vì sự động loạn quá nhiều, người ta mới đi tu. Đi tu họ mới trở về thanh tịnh. Thanh
tịnh rồi họ mới thức giác chính họ là một tiểu thiên địa đại diện trời đất họ mới dốc lòng thế thiên hành đạo
đem ra sự thật cho mọi người cọng hưởng và chung tiến
ÐỌC THƠ THẦY

Người Tu
Tu thời độc lập an vui,
Tâm minh đời đạo rèn trui thực hành.
Hướng tâm về cõi thượng thanh,
Sống trong Đạo Pháp tiến nhanh vui cười.
Thân tâm chẳng có biếng lười,
Giải mê phá chấp, người người đạt an.
Đạo tâm khai triển nhiều màn,
Khai thông đời đạo đàng hoàng hơn xưa.
Qui hồi chơn thức mới vừa,
Trí tâm thanh nhẹ, lại ưa luật Trời.
Tự mình minh cảm hợp thời,
Trời cao vẫn độ những lời chơn ngôn.
Cứu tâm dẫn tiến phần Hồn,
Về nơi thanh tịnh ác ôn tiêu trừ.
Chung vui họp mặt vui cười,
Giác tâm khi trí người người an vui.
Người tu tự thức đạo mùi,
Thơm tho dịu ngọt rèn trui hoài hoài.
Luật sanh sanh hóa an bài,
Ngày ngày phát triển, ngày ngày an vui.
Lương Sĩ Hằng
27-06-1993
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THƠ
TƯỞNG NHỚ CÔNG ĐỨC THẦY
Tiếp Tổ Thuần Hậu, Vĩ Kiên Thầy
Hoằng pháp giảng truyền khắp Đông Tây
Nơi nào Thầy đến đều chan điển
Tiếp độ, giải hành để dựng xây
Đạo pháp vô vi càng nhân rộng
Thần khí qui lai Đạo rở bày
Pháp tu tắt gọn tới tây phương
Thầy truyền giao pháp thương, hoà ái
Cứu đời giải nghiệp giải nạn tai
THOÁT VÒNG SINH TỬ ngộ bảo đài
Không môn chẳng đến, Tây phương đến
Sinh , trụ, hoại, diệt thoát kiếp này
TVLT 17.03.2010
Minh Thạnh
--THẦN
Tinh hoá khí, khí lại hoá thần
Thần khí hiệp hoà khiếu mở lần
Thần ấy sanh cơ của tánh linh
Thần về an lặng dẹp tâm sân
Tánh cậy khí thần tìm nẻo sáng
Lưởi cong miệng ngậm khí đồng cân
Mắt nghiềm để ngóng thần hườn nhãn
Tai lóng để chờ hợp ngươn thần
TVLT 16.03.2010
Minh Thạnh
----NHÀ AI
Nhà ai trống trải chẳng còn gì
Tiềm ẩn bên trong, đủ tiện nghi
Mọi thứ cần dùng, đều có đủ
Nhà tuy thu nhỏ, chứa thành trì
Lúc thì náo động, lúc yên tịnh
Lúc một bầu trời, lúc một ly
Vô thỷ vô chung, đã hiện hữu
Vô sanh vô diệt, thọ trường kỳ.
Củ Chi, -3-09-2010
Bá Tùng.
----

THỨC TA
Niệm chú di đà hay thích ca
Chân ngôn triết lý quá sâu xa
Vô vi thiền pháp duyên tầm ngộ
Đánh thức chân hồn tự mở ta.
Thời thế văn minh nay phát triển
Pháp hành khai mở để theo đà
Đạo đời song tu qua tân pháp
Mê tín dị doan nhớ tránh xa.
Sáu chữ di đà vô biệt niệm
Luân xa khai mở có hành trình
Luận kim suy cổ hòa thông tiến
Kiến chủ chân thà mới thức ta.
Cà Mau, 05-10-2010
Văn Phong
----TỌA THÂM
PHẬT như tự tại ý dung hòa
TÂM suốt ý lành hạnh đức nha!
KHAI đạo tại tâm là điểm chánh
NỞ thông sơn đỉnh kiến di đà.
LIÊN đài sen tọa tâm khai thức
ĐÀI nở tâm hoa tánh hết ta
TỌA chốn hư vô khai điểm sáng
THÂM thâm diệu diệu điển bao la.
Cà Mau, 24-09-2010
Văn Phong
----LỜI THẦY NHƯ SẤM
***
Thầy giảng kinh thiền rất rõ ràng
Oai hùng như sấm tiếng gầm vang
Từ bi nhắc nhỡ khuyên đồng đạo
Thấy thấp quần ma mới phục hàng
Phúc Tâm
Cà Mau 15/07/2010
---MÊ TÍN
***
Chuyện gì cũng đổ bên trên chuyễn
Việc làm không xét đúng hay sai
Mê tín lâu ngày mất tánh Phật
Tu hoài ở mãi trầm mê nầy
Phúc Tâm
Cà Mau 15/07/2010
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----Đại Hội "Phân minh đời đạo"
Las Vegas khách sạn Encore
Tổ chức Đại Hội Vô Vi Cộng Đồng
Chúc mừng Đại Hội thành công
Đệ huynh tỷ muội một lòng chung lo
Giữ gìn Pháp quí Thầy cho
Giữ tâm thanh tịnh so đo ích gì
Cõi trần là bãi trường thi
Giành giựt tranh chấp ích gì bạn ơi
Ngày đêm niệm Phật chớ lơi
Mau chóng kết quả về nơi quê nhà
Thầy thường nhắc nhở chúng ta
Thương yêu tha thứ nhẫn hòa với nhau

Một lòng mộ đạo trước sau
Giành giựt chia rẽ làm đau lòng Thầy
Xác Thầy không ở nơi đây
Từ quang thanh điển Đức Thầy quanh ta
Đại Hội năm nay tên là
"Phân minh đời đạo" thật là quang minh
Cần nên xét lại tâm mình
Tự tu tự sửa để mình tiến thêm
Chúng ta không thể quên ơn
Công lao dạy dổ khuyên lơn của Thầy
Vô Vi vui Tết sum vầy
Du thuyền Pháp quốc hẹn ngày gặp nhau .
Hạnh Lưu
Dallas-Texas
BẠN ÐẠO VIẾT

Một kinh nghiệm đáng nhớ khi có người thân sắp lâm chung
Nhạc phụ tôi đã bắt đầu bị lẫn từ năm 90 tuổi, triệu chứng của bệnh Alzheimer. Đến năm 92 tuổi,
thời gian cụ lẫn nhiều hơn là tỉnh. Người con trai út của cụ, về hưu non để săn sóc cụ từ ba năm trước, đã
không còn đủ sức để một mình săn sóc cho cụ ở nhà được nữa, mặc dù chính phủ có gởi người đến giúp.
Cụ được đưa vào một bệnh viện dành cho người bị Alzheimer ở Seattle, WA.
Ở bệnh viện, cụ yếu dần mặc dù vẫn có lúc còn nhận ra con cháu. Cụ ăn rất ít và chỉ thích nghe
tiếng niệm Phật phát ra từ chiếc DVD Player để bên cạnh giường. Đến khi cụ không chịu ăn nữa thì các
bác sĩ cho họp gia đình lại và giải thích rằng đây là cách ra đi thông thường của các cụ bị Alzheimer. Y
khoa có thể giúp kéo dài sự sống bằng cách “nuôi bằng ống” (tube feeding), hoặc “vô nước biển”
(transfusion) như chúng ta thường nghe nói, nhưng làm như vậy không có lợi vì các cơ phận đã ngưng làm
việc (shut down), thận không lọc được nước nữa, người bệnh sẽ bị nước vô phổi và sẽ cảm thấy đau đớn
vô cùng. Bác sĩ sẽ phải chích thuốc morphine để làm giảm đau, bệnh nhân sẽ mê man và như vậy sự sống
có kéo dài cũng không có ích lợi gì mà chỉ làm người bệnh khổ thêm. Lúc ấy cụ rất tỉnh táo và từ chối,
không ăn nữa. Chúng tôi đành phải chiều cụ, và nghe theo lời khuyên của bác sĩ…
Y tá đến thăm cụ mỗi giờ hoặc mỗi bốn mươi lăm phút. Cụ đã ra đi nhẹ nhàng trong tiếng niệm
Phật liên tục như người ngồi ngủ, đầu dựa trên bàn tay, nét mặt thanh thản… Cụ thọ 94 tuổi.
Như vậy, khi cơ thể người bệnh bắt đầu ngưng hoạt động, người bệnh tự nhiên biết bớt dần sự ăn
uống và thân nhân cũng không nên ép người bệnh ăn uống. Thứ nhất, khi bị ép ăn uống, người bệnh sẽ
bực tức và tinh thần sẽ bị động nhiều. Vả lại, nếu có ăn cũng không có lợi gì mà trái lại còn có hại nữa.
Thiết tưởng đây là một kinh nghiệm đáng nhớ khi chúng ta có thân nhân sắp lâm chung.
Nguyễn Trí Vượng.
Thiền Viện Nhẫn Hòa, 10/7/10.

-------------------------------------
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Cổ Nhạc
ĐỜI ƯỚC MƠ
( Hò... lối nhạc liên khúc )
Hò...... ớ....... ơ
Ai ơi còn nhớ lời thầy
Biết bao lời giảng nghiệm ngay thức dần
Sợ cho con trẻ mưa dầm,
Có bao thâm ý hãy tầm thức tâm.
Hò......ớ........ ơ
Duyên thiền pháp lý siêng cần,
Tự khai tâm thức...
Tự khai tâm thức không lầm, phá mê.
Ráp hay lối :
Trường đời nhiều kiếp hả hê,
Trãi qua kiếp tại quay về tương lai.
Tương lai ở chốn bồng lai,
Bồng lai tiên cảnh học ngoài giả chân.
Chơn chơn giả giả gian trần
Hư hư thực thực ta tầm tiến tu.
Tu tâm sửa tánh hết mù,
Bao năm học hỏi đắp bù ước mơ.
Nhạc :
( Mượn theo điệu hát Trường lưu thủy nhạc hoa )
Chỉ thoáng qua ớ...... ơ đời người như giấc mơ. Đi qua cuộc sống, sống thăng trầm trường đời mưa nắng
ơ.........ờ .........ơ............ớ tìm đâu cho ra trở về chốn xưa. Nhớ ra bao lời thầy đã xa rồi
ờ ........ơ..........ờ...........ơ mau quay về tự kiểm tôi ớ.......ơ mới thức ra duyên thiền định ở ta.
Hởi thế gian ớ.........ơ đời người chỉ ngắn thôi. Đi qua học hỏi pháp lý khai hành tâm bình tươi sáng
ơ.........ờ...........ơ..........ớ Hiểu qua sâu xa ta hành khúc ca, biết ra bao điều tự kiểm ở nơi mình
ơ........ờ............ơ...........ớ Ba chiều ta hiểu thâu ớ........ớ.........ơ, mới thấy ra di đà mở thức ta.
Cà Mau 20-09-2010
VĂN PHONG
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Cầu xin Bạn Đạo cầu nguyện cho Lê-Quỳnh-Hương em gái của BĐ Minh-Nghĩa, mất ngày 30-7-1995
âm lịch tại Cư Xá Thanh-Đa hưởng thọ 55 tuổi, con cháu có xin Chùa cầu siêu, hình như không hiệu quả
cho nên đêm mùng 2 tháng 7 vừa qua có về kêu cứu với MN.Vậy kính xin BĐ cùng tôi cầu nguyện cho
Lê-Quỳnh-Hương sớm được về Côn-Lôn Sơn tu học.
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bố của bạn đạo Hoàng Ngọc Hùng, là ông Hoàng Văn
Doãn, sinh năm 1947, mất lúc 8h55 phút ngày 02/10/2010 dương lịch tại Hà Nội. Được siêu thăng tịnh độ.
Cảm ơn quý bạn đạo.
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