Số: 813 Ngày: 06 tháng 02 năm 2011

Qui Hoäi
Qui hoäi tình ngöôøi qui chôn luaät
Ñieån giôùi khai thoâng töï thöùc cöôøi
Voâ cuøng hoïc hoûi khaép nôi nôi
Tình Trôøi taän ñoä taâm höôùng Trôøi
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 13/04/2001 đến 19/04/2001
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) Luật nhân quả tới già mới biết tại sao?
2) Hướng thượng có hại gì không?
3) Vui trong thanh tịnh là sao?
4) Muốn giúp Người mà Trời không giúp thì sao?
5) Dương khí hóa nhiều có hại cho tâm thân hay không?
6) Nguyên lý của Trời Ðất đều không thay đổi tại sao?
7) Nguyên lý tròn hay méo?
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1) Monaco, 20-04-2001 2: 55 AM
Hỏi: Luật nhân quả tới già mới biết tại sao?

2) Monaco, 21-04-2001 7: 20 AM
Hỏi: Hướng thượng có hại gì không?

Ðáp: Thưa luật nhân quả tới già bệnh hoạn mới
thấy rõ sự tham dục đã hại chính mình
Kệ:
Tham ăn tham nhậu nợ theo sau
Bệnh hoạn trong thân tự đối đầu
Nhân quả rõ ràng nay hiểu được
Gieo trồng tự hái bệnh lo rầu

Ðáp: Thưa hướng thượng sẽ có cơ hội tự giải
Kệ:
Hướng thượng khai thông đến tận cùng
Chuyển hóa thâm sâu tận hưởng hiếu trung
Cõi tạm vẫn hành không gián đoạn
Tình siêu Trời độ tự khai màn

3) Monaco, 22-04-2001 3: 15 AM
Hỏi: Vui trong thanh tịnh là sao?

4) Monaco, 23-04-2001 4: 20 AM
Hỏi: Muốn giúp Người mà Trời không giúp thì
sao?

Ðáp: Thưa vui trong thanh tịnh là óc sáng tâm
minh
Kệ:
Óc sáng tâm minh hành trình rõ rệt
Quí Trời tưởng Phật tiến nơi nơi
Trí tuệ phân minh chuyển thức thời
Thành tâm tu luyện hướng về Trời

Ðáp: Thưa tâm muốn giúp Người mà Trời không
giúp thì phải chịu luật nhân quả
Kệ:
Tu hành ỷ lại là việc không xong
Cố gắng thực hành tâm tự tiến
Thanh diệu Trời ban luồng điển chánh
Hành thông tự đạt tự tham tòng

5) Monaco, 24-04-2001 4: 10 AM
Hỏi: Dương khí hóa nhiều có hại cho tâm thân hay
không?

6) Monaco, 25-04-2001 8: 30 AM
Hỏi: Nguyên lý của Trời Ðất đều không thay đổi
tại sao?

Ðáp: Thưa dương khí hóa rất hữu ích cho tâm thân
Kệ:
Dương khí thanh tịnh sớm đạt siêu
Tâm thân thanh nhẹ quí thương nhiều
Trí tâm giao cảm tâm tự giác
Học hỏi không ngừng tự giác siêu

Ðáp: Thưa chơn lý là chơn lý lúc nào cũng không
thay đổi
Kệ:
Chơn lý trường tồn uyển chuyển thông
Trường tồn bất diệt chẳng tréo trồng
Qui nguyên giềng mối trong thanh tịnh
Thức giác chính mình tự sửa mình

7) Monaco, 26-04-2001 2: 20 AM
Hỏi: Nguyên lý tròn hay méo?
Ðáp: Thưa nguyên lý lúc nào cũng tròn
Kệ:
Nguyên lý điển quang một vòng tròn
Luân lưu mật thiết khắp lưu còn
Ðường đời đường đạo đều thông tiến
Giải tỏa phiền ưu tự sống còn
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan 1994
28.- Vấn: Ấn chứng này đã tới với con năm, sáu lần rồi làm con hơi sợ. Thường bị chuyện này xảy tới là
sau khi thiền, bắt đầu ngủ là bị một cái lực thực mạnh đưa thân mình con vào tường rồi kéo ra, sau lại đẫy
vào như vậy kéo dài khoảng hai phút, sau laị yên trở lại. Có khi bị kéo lên tràn nhà, sau lại buông rớt
xuống đất, xin thầy giải đáp.
Đáp: Đó là coi chừng thần kinh của chúng ta, cho nên phải trì chí làm pháp luân thường chuyển nhiều, và
mỗi sáng phải soi hồn khoảng 15 phút. Nhớ làm điều này thì tất cả những cái hành động đó sẽ chuyển
giảm bớt.
29.- Vấn: Kính bạch Đúc Thầy, có phải do nghiệp của con quá nặng hay tiền kiếp con không tu nên bây
giờ con hành pháp trên 19 năm mà chưa có ánh sáng. Trung bình bây giờ con ngồi khoảng 5 tiếng đồng
hồ, làm sao để có được ánh sáng?
Đáp: Cái đó không có nôn nóng. Cứ nhịn nhục và tiếp tục như vậy nó sẽ có. Đường đi là dài cho nên
chúng ta phải nhẫn nhục mà đi tới. Đừng nói rằng không có ánh sáng. Chắc chắn rằng tôi sẽ đạt được ánh
sáng. Cứ việc thiền đi rồi sẽ đến.
30.- Vấn: Con kính yêu Đức Thầy và các bạn đạo. Con xin cạo đầu và xin được chụp bức hình lưu niệm
chiều nay, và cái đó là chụp chung tất cả với các bạn đạo.
Đáp: Cái đó tốt. Cái ý thiện lành muốn có cuộc chung sống với bạn đạo. Cải thiện tâm thức, xuống tóc đễ
dứt khoát với tình đời, chớ không có xuống tóc rối tái tục tình đời làm khổ cho gia cang.
31.- Vấn: Nghe lời dạy của Thầy con đi thanh lọc thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ
hội quý báu hôm nay con được gặp Thầy, xin Thầy ban cho vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con,
tạ ơn Đức Thầy.
Đáp: Chúng ta vỏn vẹn mà nuôi dũng chí đó. Nhiều khi tiến tới một bước mà lùi hai bước mà dũng chí
không thành. Cho nên cứ nuôi dưỡng cái dũng chí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo tu, nuôi dưỡng cái
phần thanh nhẹ, ăn uống cơ thể mới biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng cái chấn động cả càn khôn
vũ trụ, điện năng càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạng vui tươi, cái đó rất cần thiết. Tu mà buồn bực
không nên tu,Tu phải vui. Tu là khai mở sao phải buồn được. Tu là khai mở nên phải vui. Người tu đứng
đắn không thể nào buồn được. Hành đứng đắn không thể nào buồn được, chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta
hướng thượng điển năng thay đổi, toàn bộ thay đổi, thân ngoại thân. Luồng điển xuất ra ngoài là thân
ngoại thân. Lúc đó ta gia tăng được sự sáng suốt hổ trợ cho thể xác này trong chu trình tiến hóa.
TUỔI TÁC KHÔNG CHỜ ÐỢI SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TA
Chúng ta tu ở đây là nuôi dưỡng phần hồn, vì chúng ta thấy cái đời nó chán ngán lắm, giả tạm lắm,
nó dày xéo phần hồn, làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến. Chúng ta chán đời qua đạo thì chúng ta
phải cương quyết tiến tới cõi thanh tịnh. Tuổi tác không cho phép chúng ta kéo dài ở thế gian và nó cũng
không chờ đợi sự thành công của chúng ta, nếu chúng ta không tự sửa lấy ta.
Cho nên các bạn đi đây là con đường tắt, một lần một, tiến lên và tự nhận định rõ là chúng ta không
có luân hồi lại thế gian lần thứ nhì nữa, không để cho thất tình lục dục lôi kéo chúng ta nữa.
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CÙNG ÐỌC THƠ THẦY

Người thương còn đó
Người thương còn đó...
Khai minh lối thoát với dặn dò
Nhập định tham thiền chớ quanh co
Tự thoát Qui Nguyên về một cội
Chớ phân động loạn chẳng còn lo.

Người thương còn đó...
Thấy không nhưng có chẳng quanh co
Trong Ðạo có Ðời tự tiến dò
Tâm thức qui hồi tâm tự giác
Lấy Không làm đích chẳng so đo.

Người thương còn đó...
Ðiển Trời qui tụ chứa thành kho
Tu luyện nhân gian cố gắng mò
Qui tụ Thần Hồn tâm tự thức
Thực hành tự tạo chiếc Thanh Ðò.

Người thương còn đó...
Thương yêu vô tận phước ban cho
Dìu tiến tâm linh lý dặn dò
Phật độ tâm hồn, tâm chuyển độ
Càn Khôn Vũ Trụ thuyết Nam Mô.

Người thương còn đó...
Vỗ về điêu luyện đoàn con nhỏ
Chập chững chợ đời lắm đắn đo
Tự nguyện thanh tâm tình chuyển bước
Ra đi phân bước ý tâm dò.

Người thương còn đó...
Có Không Không Có ở nơi mô?
Giải thuyết phân minh lý chuyển vô
Nội thức reo mừng nay Ngộ Ðạo
Thần giao cách cảm cõi Hư Vô.

Người thương còn đó...
Gương lành tại thế tâm thường ngộ
Nhắn nhủ tâm trần hướng lộn vô
Tự thức sửa sai tâm Ngộ Ðạo
Quân bình phán xét rõ Hư Vô.

Người thương còn đó...
Tuy xa như vẫn (?)mơ bồ
Trong cõi phù sanh sắc sắc vô
Qui thuận đạo Trời tâm bái phục
Thương Cha kính Mẹ chuyển vô vô.

Người thương còn đó...
Thực hành tự luyện ý Nam Mô
Khai triển vô cùng vượt nấm mồ
Ðại Ðịnh Tham Thiền tâm tự thuyết
Sắc Không Không Sắc rõ Thanh Ðồ.

Người thương còn đó...
Phá chấp phá mê vẫn dạy bồ
Về nơi thanh lịch rõ Nam Mô
Do đâu mà có luồng thanh khí
Có phải Trời ban sống với bồ.

Người thương còn đó...
Khai minh trí điển tâm thường có
Sáng Suốt Qui Nguyên tránh lửa lò
Trời Phật phân hành Chơn cứu độ
Thức tâm lĩnh hội điển ban cho.

Người thương còn đó...
Cha Trời phẳng lặng chẳng so đo
Tâm thức cảm giao điển điển kho
Khai mở bộ đầu tâm tự thức
Chẳng còn suy luận lý quanh co.
Lương Sĩ Hằng
California, tháng 8 năm 1981

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 4/7

THO
TRÍ TÂMTỰ THỨC
Trí ý tham gia dựng Ðại Hội
Tâm thành phục vụ chẳng khen chê
Tự tu tự tiến tự sửa mình
Thức giác bình tâm giải kiếp mê
Bành Chí (CA)
---MỪNG XUÂN SIÊU
Mừng xuân thêm tuổi công phu nhiều
Nhìn ngắm xác trần thật đáng yêu
Nhờ nó phước may tu đốn tắc
Vui xuân nghiêm khắc chẳng nuông chiều
Mừng xuân sáng suốt thay lời tục
Năm mới chúc nhau trả nghiệp đều
Tâm thức vượt lên vui giả tạm
Bốn mùa hướng phật ấy xuân siêu
CÀ Mau 20/1/2011
Phúc Tâm
---MỪNG XUÂN HỶ XẢ
Mừng xuân chúc dứt oán thù lâu
Buông bỏ tánh mê ở bộ đầu
Chuyển biến sáu hung thành lục thiện
Từ bi Phật Tám chẳng xa đâu
CÀ Mau 20/1/2011
Phúc Tâm
----KHÔNG NGÔI
***
Giác ngộ thực hành hùng tâm trước biến động
Tu thiền không ngôi đường đi dễ nối liền
Cửa trời rộng mở hiển chánh ắt an yên
Trong không mà có không cần mong chức sắc
Không lộ tướng hình đường đi không hao phí
Trong chốn phồn hoa bóng đen trực thâu mời
Sa mê một khắc cuối ngươn khó kịp thời
Tu ẩn giữ mình trường thi trước thử thách
V.N10/11/2010
Văn Phật Tử
VÀO RỪNG.
****
Suối kia bên lỡ, bên bồi,
Rẫy kia ai phát, ai lôi cây rừng,
Gió kia ai thổi chiều Đông,
Để cho ta ghép Thơ mừng Mão niên.
Nước đâu cứ đổ hạ miền,

Để ta múc bớt, tưới lên cây trồng.
Sáng chiều lạnh tiết gió Đông,
Để ai cuốc lỗ, mà trồng cây Xuân.
Cà phê hoa ngát hương rừng,
Trăng thanh, suối mát reo mừng đón ai?
Đón ai vào chốn thiên đài,
Cho ai mê mẫn, điễn lay giấc Thiền.
Suối kia còn chảy triền miên,
Để ta trút bớt muộn phiền não nhân.
Mặc cho Trần thế xoay vần,
Đường Tu chẳng thiết: Phù Vân thăng trầm.
Nhớ Thầy để lại cõi Trần,
Vô Vi Pháp báu, canh tân Đạo - Đời.
Vườn mai Xuân nỡ sáng tươi,
Ngày mai Ánh Đạo rạng ngời nét Xuân.
Chúc mừng Bạn Đạo xa gần,
An vui đón Tết, nhớ Xuân Thiên Đàng.
A Di Đà Phật: Điễn Quang,
Mặc ai đổi đá, thay vàng: - Mặc ai …!
Chiều cuối Đông Canh Dần ( 30-01-2011).
TRẦN KIÊN HOA.
Kính Bái.
-------MỪNG THƯỢNG KIẾNG NHÀ CÔ HƯƠNG DUNG.

Mồng một hôm nay tốt ngày mừng,
Bạn bè đông đảo đến vui chung,
Mừng ngôi nhà mới tưng bừng sáng,
Tựa ánh Siêu Quang độ bạn mình.
Hôm nay tháng Chạp năm Canh Dần,
Góp gió ngàn phương, độ ngày tân,
Gia đạo ươm dầy tâm TỪ THIỆN,
PHƯỚC TÂM cứu tế, giúp người lành.
Hôm nay Đông đến đã trôi nhanh,
Đường mây Đạo Hạnh thắm hương tình,
Thượng Kiếng Vô Vi gom Điễn sáng,
Cậy đức Già Lam, tõa ân lành.
Hôm nay Bạn Đạo đến chia vui,
Nồng ấm mong sao tiến Đạo Mùi,
Gió pháp, hương Đời, say ánh Đạo,
Mong chờ Thầy-Tổ tiếp niềm vui …
Mừng ngày Thượng Kiếng: Niệm Nam Mô,
Chúc vui Gia Chủ dựng cơ đồ,
Gom thâu Phước Báu về Tây Phủ,
Tốt ánh thanh quang, tiếng hải hồ …
Tp.HCM, ngày 28-12-2010.
TRẦN KIÊN HOA,
Thân Chúc.
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--CHÚC TẾT CHỊ LƯU TÂM
Ếch Thiền chúc Tế Cóc-Bon (1)
Bon là “Tâm Đẹp” sắc son điển lành
Công phu Pháp Lý dũng hành
Xuân về 3 cõi di hành dạo chơi
Tâm luôn vui khỏe sáng ngời
Thiền hành điển giải tuyệt vời thăng hoa
Bạn bè vẫn mãi thiết tha
Chờ tin Cóc-Đẹp về nhà Việt Nam
Sum vầy hội tụ đạo tâm
Vui cùng Thánh Đức ngàn năm theo Thầy
Tiến tu đẹp mãi tròn đầy
Điển quang thanh nhẹ, Tổ Thầy mừng vui
Chung hành Pháp Lý rèn trui
Niệm trì Lục Tự ngát mùi hương sen
Trăm hoa đua nở Xuân Thiền
Ngàn đời rực rỡ Thượng Điền Trí Tâm.
Thanh Đa, 26-01-2011
Tư Ếch Chợ Đời.
(1) Bon = Good = Tốt.
---CHÚC XUÂN CHỊ DƯƠNG CẦM
Mai vàng tô điểm Đạo Tâm
Ơn Trời ban phúc Chị Cầm an khang
Tố Oanh, Bích Liễu vẻ vang
Xuân Thiền rực rỡ điển vàng quanh năm
Chúc chung gia quyến chị Cầm
Sống vui sống khỏe sống trong điển Thầy
Trùng tu Pháp Lý dựng xây
Dũng hành, Tâm Đạo ngày ngày thăng hoa
Vui cùng bạn đạo gần xa
Sẻ chia thanh điển độ tha giúp đời
Thương yêu tha thứ đắp bồi
Gương Thầy Di Lạc tuyệt vời tiến tu.
Thanh Đa, 26-01-2011
Tư Ếch Chợ Đời.
--CHÚC XUÂN TÂN MÃO 2011
Xuân về chúc bạn Đạo Tâm
Vui chơi thoải mái vẫn thầm tiến tu
Thiền hành vững bước công phu
Chấp mê giải bỏ, ngục tù tiêu tan
Thăng hoa thanh điển rõ ràng
Thương yêu tha thứ, đạo vàng sáng trưng
Vẹn lòng tâm đạo chánh trung
Nhớ Trời nhớ Phật dũng hành tiến lên
Tiến lên theo gót Thầy Cha

Thỏa lòng tu học thăng hoa vững bền
Ơn Thầy, ơn Tổ chẳng quên
Đáp đền ơn nghĩa Bề Trên độ mình
Xưa là ếch nhái chúng sinh
Nay đà tu học thông minh hơn nhiều
Hết rồi ngu ngốc, tự kiêu
Xa rời mê chấp, nhiễu điều sân si
Theo Thầy Di Lạc từ bi
Ăn năn sám hối tu trì ngoan chăm.
Thanh Đa, 26-01-2011
Tư Ếch Chợ Đời.
---CHÚC XUÂN TÂN MÃO “2011”
Tân Mão vui xuân chúc bạn thiền
Thân tâm thanh tịnh tiến triền miên
Tâm hòa học nhẫn qui thanh giới
Trí sáng hy sinh tạo phước điền
Phục vụ tình thương vô quái ngại
Hành trình lập hạnh tiến về Thiên
Qui Không phá chấp vô cùng tiến
Huệ kiến Từ Quang đoạn não phiền.
Dĩ An, 15-01-2011
Nguyễn Hiền.
---ĐÓN TẾT XA QUÊ
(Năm 2011 – Tân Mẹo)
NGUYỄN gia rạo rực đón Xuân về
MINH định Xuân nầy xa cội quê
NGUYỆT vẫn trông chờ nơi đất khách
CÙNG ai tâm sự nỗi nhiêu khê
GIA phong lễ giáo luôn gìn giữ
ĐÌNH đám tiệc tùng vững nguyện thề
ĐÓN Tết Giao Thừa lòng lại nhớ
XUÂN thời xưa ấy đậm tình quê.
Phú Nhuận, 30-01-2011
Thiền sĩ Không Không. (MVC)
----NGHE THẤY
Mắt thấy tai nghe chớ vội tin
Sáu trần che khuất bổn tâm linh
Càng nhiều nghe thấy càng mê loạn
Nhắm mắt thanh lòng tánh lặng thinh
Lời nói nghe qua đã vội chấp
Vội vàng tin tưởng mất công bình
Tu hành tinh tấn sắc thinh giả
Bản thể khai thông, trí sáng minh
Củ Chi, 21/06/2009
Bá Tùng
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CHÚC TẾT ĐẦU NĂM
Tân Mão, Tân Xuân đến mọi nhà,
Vô ưu, Vô ngại đến lòng ta .
Vô Vi thế giới cùng vui Tết,
Ngỡ như Thầy chẳng ở đâu xa .

Nối gót ân sư, ước nguyện thành .
Mùa Xuân hoa trái nở đầy cành,
Xin chúc bà con giấc mộng xanh .
Thân tâm an lạc, hồn thanh nhẹ,
Vui bước Vô Vi, bước niệm-hành .

Thầy mang đại nguyện độ chúng sanh,
Cứu khổ, ban vui, tạo an lành .
Ai người đại-chí theo Thầy nhỉ ?

Huỳnh Nam Sơn.

BẠN ÐẠO VIẾT
Ðầu năm kể chuyện Thầy
Có lần ở Ðại Hội Khí giới Tình Thương, bạn đạo Pháp có tặng cho Ðức Thầy một quyển sổ vàng để cho
bạn đạo ghi lại những tâm tình, cảm thức của mình vào đó.
Lúc đó có anh Lý Vĩnh, chị Vĩnh, chị Xuân Mai , hình như có chị Trần Mỹ Nhi nũa, chúng em cùng nhau
lên phòng thăm Thầy ở tại khách sạn, Phòng Thầy đóng cửa, người ta nói Thầy đang ngủ. Tại phòng khách
cũng có một số bạn đạo Pháp ngồi chơi và đang ghi lại những tâm tình, cảm thức vào quyển sổ vàng. Rồi
đến chị Xuân Mai cũng ghi lại những cảm thức và tâm tình của chị, Bành Chí cũng có một bài thơ Trí
Sáng cảm thức từ bài thơ Trí Sáng của đức Thầy.
Lúc đang ghi lại bài thơ thì Ðức Thầy từ phòng bước ra, nhìn mọi người xung quanh, Thầy hỏi: “Con đang
ghi gì đó?”
- Dạ thưa Thầy, con đang ghi lại một bài thơ, mà con rất thích, để con đọc cho Thầy nghe, nhìn thấy Thầy
gật đầu tôi đọc:
Trí sáng
Trí sáng tâm minh tự mình khai,
Không có, có không đã an bài
Duyên Ðạo Tình Ðời Chung Giềng Mối
Học hỏi không ngừng Tự Sửa Sai
Bành Chí
Sau khi nghe đọc xong bài thơ trên , Thầy nói: “Thằng khùng! biết làm thơ Thế Giới Hòa Bình! (Thầy chửi
nhưng mà Thầy độ, la nhưng mà thương!)
Câu chuyện đến đây là hết!
Bành Chí (CA)
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