Số: 850 Ngày: 23 tháng 10 năm 2011

Trí Tueâï
Trí tueâï quaùn thoâng phaùp chuyeån voøng
Meânh moâng Trôøi Phaâït phaùp phaân toøng
Taâm bình töï ñaït töï khai thoâng
Chuyeån hoaù khoâng ngöøng phaùp phaùp thoâng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 04/01/2001 đến 10/1/2002
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) Laøm ngöôøi phaûi trung tín ñeå laøm gì?
2) Muoán vui say trong ñôøi ñaïo thì phaûi laøm sao?
3) Khí giôùi tình thöông chuyeån hoùa töø ñaâu tôùi ñaâu?
4) Tình thöông ban raõi khaép nôi nôi coù höõu ích gì khoâng?
5) Ngöôøi tu thieàn coøn chöa chòu döùt khoaùt taïi sao?
6) Töø taâm do ñaâu hình thaønh?
7) Tha thöù vaø thöông yeâu thì moïi vieäc seõ xong coù phaûi khoâng?
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1) Houston, 03-01-2002 2: 55 AM
Hoûi: Laøm ngöôøi phaûi trung tín ñeå laøm gì?

2) Houston, 04-01-2002 7: 05 AM
Hoûi: Muoán vui say trong ñôøi ñaïo thì phaûi laøm sao?

Ñaùp: Thöa laøm ngöôøi raát caàn söï trung tín ñeå laäp Ñaùp: Thöa muoán vui say trong ñôøi vaø ñaïo thì phaûi
thaønh traät töï cho xaõ hoäi
thöïc haønh phaùp moân vaø phuïc vuï toát
Keä:
Keä:
Thaønh taâm trung tín raát caàn thieát
Ñaïi söï chung chuyeân haønh thöïc hieän
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï tieán thaân
Möu caàu giaûi toûa töï taâm yeân
Xaây döïng chính mình haønh ñoäng toát
Chuyeân haønh thöùc giaùc taâm chôn thöùc
Chôn thaønh taän ñoä töï veà ngoâi
Haønh trieån khai thoâng thöùc giaùc xuyeân
3) Louisana, 05-01-2002 6: 04 AM
4) Houston, 06-01-2002 4: 50 AM
Hoûi: Khí giôùi tình thöông chuyeån hoùa töø ñaâu tôùi Hoûi: Tình thöông ban raõi khaép nôi nôi coù höõu ích
ñaâu?
gì khoâng?
Ñaùp: Thöa khí giôùi tình thöông chuyeån hoùa töø sieâu Ñaùp: Thöa tình thöông ban raõi khaép nôi nôi raát
nhieân hình thaønh
höõu ích cho nhôn sinh taïi theá
Keä:
Keä:
Khí giôùi tình thöông ñaõ caáu thaønh
Tình thöông ban raõi khaép nôi nôi
Nhôn gian hoïc hoûi töï taâm cam
Töï dieät tham saâm giuùp caùc nôi
Nhôn sanh taïi theá ñeàu tham muoán
Ñôùi taïm thöïc haønh trong caûnh khoå!
Theá giôùi thaùi bình töï hoùa sanh
Thöïc haønh tieán tôùi chuyeån khoâng lôøi
5) Houston, 07-01-2002 4: 00 AM
6) Dallas, 08-01-2002 3: 05AM
Hoûi: Ngöôøi tu thieàn coøn chöa chòu döùt khoaùt taïi Hoûi: Töø taâm do ñaâu hình thaønh?
sao?
Ñaùp: Thöa töø taâm do söï tha thöù vaø thöông yeâu
Ñaùp: Thöa ngöôøi tu thieàn chöa chòu döùt khoaùt taïi vì hình thaønh
coøn löu luyeán ôû traàn gian
Keä:
Keä:
Hoïc töø bi vaø thöïc hieän töø bi
Taïi sao tu thieàn chöa döùt khoaùt
Caûm thoâng thieân ñòa töï xeùt suy
Töø taâm saün coù xaây döïng tieán
Löu luyeán traàn gian thích baïc baøn
Ñaïi söï khoâng thaønh taâm loaïn ñoäng
Hoïc hoûi khoâng ngöøng chaúng coù phieàn
Thaønh taâm töï giaûi vöôït ngoaøi trong
7) Dallas, 09-01-2002 5: 10 AM
Hoûi: Tha thöù vaø thöông yeâu thì moïi vieäc seõ xong coù phaûi khoâng?
Ñaùp: Thöa tha thöù vaø thöông yeâu noù laø goác xaây döïng töø bi
Keä:
Thöông yeâu tha thöù goác töø bi
Tieán hoùa thanh nheï töï gaéng ghi
Ñöôøng loái roõ reät xaây döïng tieán
Thanh thanh dieäu dieäu töï xeùt suy
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan 1994
74.- Vấn: Thưa làm sao phân biệt được quên vì thiền hay là quên vì bịnh?
Đáp: Quên cái gì? À hay quên à. Hay quên thì phải nhớ đến vấn đề ăn uống, đừng làm cho bộ ruột yếu đi.
Bộ ruột yếu đi thì thần kinh khối óc nó yếu tương đồng như vậy, và nó sẽ quên. Những người tu vô vi thanh
nhẹ họ ăn chay, họ ăn chất xanh nhiều thì gan họ ổn định, họ thiền tốt, bất cứ giờ nào củng thiền được. Họ
chỉ ăn chất rau nhiều, con người nó khỏe lắm, không có gì lộn xộn, mà ăn phức tạp ngon miệng hậu quả nó
làm cho thần kinh bộ ruột yếu hay quên.
75.- Vấn: Thưa Thầy làm sao có thể quên mình mà trì niệm lục tự di đà?
Đáp: Trì niệm lục tự di đà chừng nào bộ đầu hút lên thanh nhẹ, và lúc đang ngồi thiền ba tiếng đồng hồ kể
như 15 phút, mở mắt ra nhìn đồng hồ , mình tưởng như là 15 phút mà đã 3 tiếng đồng hồ. Cái đó là mình
được thanh nhẹ rồi khi có sự hỗ trợ của bề trên.
76.- Vấn: Thưa Thầy ánh sáng mà hành giả nhận được trong lúc ngồi thiền là ánh sang của hành giả có
sẳn mà lúc không nhắm mắt thì không thấy, hay là ánh sáng đi từ lời giảng của ông Tám trong băng, hay là
ánh sáng đi từ bề trên ban xuống cho mình?
Đáp: Ánh sáng lời giảng của ông Tám toàn là điện năng hướng thượng. Khi mà nghe cuốn băng của ông
Tám rồi thì mơí thấy rút lâng lâng đưa con người lên, rồi lúc đó mình phải nuôi cái dũng chí mà mình đi lên.
Chớ tự nhiên tới đó mình rút được rồi mình tắt cái băng ông Tám, đâu cần nghe ông Tám. Tôi đi được thì
tôi luyện tôi đi lên tới, tôi bước được vũng đi đâu cần người ta dắt nữa. Tới đó đâu cần phải nghe băng.
Nghe băng là lúc tôi động loạn tình tìền duyên nghiệp cuộc đời nó phá quấy, làm tôi không phát triển được.
Tôi cần cái băng giảng để tôi an dạ lo tu mà thôi.
77.- Vấn: Thưa Thầy, phương pháp thở chiếu minh bắt đầu đếm từ 1 đến 12 là 12 con giáp. Con không
hiểu 12 con giáp có liên quan gì đến việc thở bằng bụng.
Đáp: Bị vì 12 con giáp mà bớt xuống nó trở về không thì nó giải được cái hỏa can, cái hỏa trong gan chúng
ta càng ngày càng bớt đi mà thanh nhẹ, và bộ ruột của chúng ta càng ngày càng tốt, được thanh lọc qua hơi
thở. Hơi thở đem độc tố ra khỏi cái thể xác.
78.- Vấn: Thưa Thầy, trong quá trình hành thiền của con, lúc được điển rút đều thì không thấy ánh sáng.
Lúc sau này thấy ánh sáng thường thì không thấy điển rút. Con muốn vưà có điển vừa thấy ánh sáng, như
vậy có tham không? Nên chọn một trong hai chứng?
Đáp: Tu là tự nhiên và hồn nhiên không có muốn. Phải thực hành đúng, đêm đêm làm như vậy thì nó đi
tới. Con thấy làm người ngày ngày ăn cơm. Con ăn biết bao nhiêu ngày rồi, biết bao nhiêu chén cơm rồi,
mà ngày ngày củng đòi ăn cơm. Thì chúng ta tu củng vậy, ngày ngày phải tu giờ giờ chúng ta nghĩ chuyện
tu.
79.- Vấn: Thưa Thầy giải nghiệp bằng cách nào?
Đáp: Giải nghiệp là không nên hành hạ mình nhiều. Hướng về hạ giới, là từ lỗ rún sắp xuống là nó tạo dục,
tạo dục là tạo nghiệp mà thôi. Cho nên chàng tuổi trẻ khoẻ mạnh vui chơi chưa gì cưới vợ rồi lo âu, cái đó
là nghiệp. Thành một cơ sở nghiệp thì mình phải lo chớ ai lo âu. Lo cho con lo cho vợ, bây giờ thức tâm
nghe, phải lo cho phần hồn. Muốn lo phần hồn phải giải bỏ sự tranh chấp của gia cang mới biết tha thứ và
thương yêu vợ con, quý trọng chúng nó tức là quý trọng mình, thì tự nhiên giải được nghiệp và nhẹ nhàng.
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CÙNG ÐỌC THƠ THẦY
Hội Tụ Tâm Linh
Hội Tụ Tâm Linh rõ tiến trình
Thực hành chất phát lại càng minh
Gieo duyên tận độ tùy duyên thức
Thế cảnh tâm linh rõ tiến trình.
Tiến trình phân giải tự minh,
Cùng chung học hỏi hành trình Trời ban.
Chung vui học hỏi bạc bàn,
Thế gian tạm cảnh mở sòng ăn thua.
Người tu thanh tịnh bốn mùa,
Tự mình thức giác là vua cõi trần.
Chung vui đóng góp một phần,
Nhìn xem tạm cảnh lần lần sửa sai.
Bền ngoài thử thách thử hoài,
Tâm không rước trược hai vai nhẹ nhàng.
Tâm tu thức giác bạc bàn,
Vào sòng cờ bạc chẳng ăn thua tiền.
Nhìn xem thế cảnh tạo phiền,
Tâm không tham muốn vẫn yên như thường.
Ðêm đêm thực hiện gieo gương,
Người tu cương quyết vẫn không thấy phiền.
Không mưu cướp giựt bạc tiền,
Tâm thân ổn định vượt xuyên thế tình.
Cảm thông nguyên lý càng minh,
Bình tâm tiến hóa hành trình quang khai.
Hồn là chủ chánh tiến hoài,
Học bài quen thuộc sửa sai tiến dần.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Las Vegas, Nevada, 1997
(Đại Hội Vô Vi kỳ 16
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Lời Ðức Ông Tám Giảng Trước Khi Ðọc Kinh A DI ÐÀ-2 (tiếp theo)
Muốn lui về thì các bạn phải học nhẫn, vô cùng nhẫn vô cùng nhịn nhục. Cho nên các bạn phải theo cái
chiều hướng hít thở của trong nội tâm các bạn để các bạn lắng nghe thì nguyên lý Nam Mô A Di Ðà Phật nó
khai mở từ đâu đến đâu, chuyển chạy toàn thân các bạn, có tam giới: thượng trung hạ, có đầy đủ. Hỏi chớ
giới nào chúng ta tận tâm sắp đặt giải tiến cho nó, mà giới nào chúng ta đã bỏ phế, nhiều bạn hỏi thét một
hồi ba giới tôi cũng chưa có làm! Vì cái thời gian các bạn lưu trú học hành tại quả địa cầu này được bao lâu?
Giới hạn có mấy chục năm rồi phải ra đi, mà nếu các bạn không chịu học rồi ai là người cứu bạn? Nếu các
bạn không chịu học là các bạn tự giết bạn mà thôi! Tự chôn sống tâm linh của các bạn mà thôi! Từ sự thanh
nhẹ mà đi tới sự ô trược, cho nên nhiều người phản lại đạo tâm. Tôi muốn tìm hạnh phúc, nếu tôi tu thiền thì
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tôi lãnh cảm làm sao tôi gần được vợ con. Cái đó là cái sái quấy vô cùng, không hiểu. Hỏi chớ tham dục đạt
được hạnh phúc ư? Không! Tất cả ở thế gian đều trả lời không! Tham dục không đạt được hạnh phúc, nếu
đạt được hạnh phúc là mấy người điếm ở trong nhà điếm đã đạt được hạnh phúc rồi! Một ngày nó dục bao
nhiêu lần nó đạt được hạnh phúc rồi. Tại sao chúng ta khao khát cái điều đó? Cho nên chúng ta, người tu
trong thanh tịnh chúng ta phải nuôi dưỡng cái chuyện cần thiết bây giờ. Cái thức hồi sinh vô cùng sống
động tâm ta, ta không nuôi dưỡng lại nuôi dưỡng cái chuyện trần trược tạm bợ và không đi đến đâu, để làm
gì?
Tình yêu tuổi trẻ chưa nếm qua mùi đời, thấy đó là quý, thấy đó là hạnh phúc, nhưng mà bước vào rồi
thấy hạnh phúc ở đâu? Tôi là người trên đường đi tìm hạnh phúc mà chưa thấy hạnh phúc! Cho nên dứt
khoát trần tâm lo tu, niệm, cảm thấy có hạnh phúc. Hạnh phúc là giây phút thanh nhẹ, thiêng liêng trong nội
thức, nội tâm của các bạn nó thể hiện, triền miên thức giác, cởi mở không bị lệ thuộc. Ðó là giây phút hạnh
phúc của các bạn. Cho nên trên đường đi chúng ta phải dọn tâm, mà muốn dọn tâm phải có đường lối.
Trước kia các bạn trì niệm Phật là xây dựng chán động lực trong nội tâm và quy nhứt để khai mở lục thông,
nhiên hậu mới hưởng được cái thanh quang điển lành ở Bên Trên ân chiếu cho chúng ta từ giây từ khắc, từ
giờ. Các bạn vô Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh không phải là chư Phật không lưu ý. Chính các bạn đã
động chư Phật thì chư Phật phải chiếu cho các bạn rồi. Trước kia chư Phật đã đi bằng đường lối đó, ngày
hôm nay các bạn đi bằng đường lối đó thì nó hòa hợp với chư Phật. Chư Phật đâu có bỏ các bạn, không bao
giờ bỏ! Cho nên chúng ta khi bước vào đó là chúng ta học rồi. Chúng ta biết Soi Hồn, biết Pháp Luân, biết
Thiền Ðịnh là chúng ta sống trong cái tâm tư an lành của giới Niết Bàn.
Chúng ta biết cộng đồng nhơn sinh do sự quản lý của Thượng Ðế, ân chiếu của Thượng Ðế, chúng ta có
thể xác. Thể xác này là đại diện cho Thượng Ðế để tạo những sự kích động và phản động, nhồi quả cho tâm
thức chúng ta tiến hóa, chúng ta đã hiểu hai nơi, đời đạo rõ rệt, nơi làm việc về khối trược tiến tới thanh.
Nơi thanh trở về cực thanh, sống động vô cùng! Cho nên chúng ta phải học, phải trì chí, thực hành mà phải
chiến thắng lấy nội chiến của nội tâm. Tất cả các bạn ngồi đây đều có chiến tranh. Chiến tranh trong nội tâm
các bạn nó liên hệ với thiên cơ, cả càn khôn vũ trụ, thời tiết thay đổi, tâm tánh thay đổi. Câu nói động loạn,
tâm tánh thay đổi. Ý thức động loạn, tâm tánh thay đổi. Nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Ðó là thiên cơ, nằm
trong tâm các bạn mà thôi! Các bạn học một khóa cho tất cả mọi khóa ở tương lai là tâm các bạn dọn sạch
được, mở được mọi sự gút mắc trong nội tâm thì các bạn hiểu tất cả và sống với tất cả, không còn sự sanh tử
hăm he nữa. Khi chúng ta biết được cái xác này không phải cái xác của ta, lấy cái gì chứng minh? Nếu xác
này là xác của ta, ta chết ta có cơ hội ôm nó đi chôn! Ta không có cơ hội ôm nó đi chôn. Thì của ông Trời,
của thiên trả cho địa, ta không có cơ hội nhưng mà ta có cái cơ hội dâng cái tâm thức của chúng ta, đem cái
sự hiểu biết mà chúng ta đã thâu lượm được, trọn bao nhiêu kiếp, ôm lấy mà đi, lấy cái gì chứng minh? Ở
thế gian này có người ra đời học được bác sĩ, người kia cũng người ta mà đi học thợ mộc thôi, có phải trình
độ khác nhau không? Người kia cũng người ta mà chỉ làm nghề thợ may thôi! Thấy rõ chưa? Mỗi người một
trình độ, ôm lấy cái trình độ, ôm lấy cái tâm thức đó mà tiến hóa. Ông bác sĩ đi làm thợ may làm không
được. Ông thợ mộc đi làm bác sĩ, làm không được, tại sao? Vì cái tâm thức ta tới đó thôi, trình độ tới đó
thôi! Cho nên chứng minh các bạn đã ôm cái tâm thức xuống quả địa cầu này, xây dựng cho quả địa cầu, thì
mỗi người một nhiệm vụ, và một công việc, có hết!
Nhưng mà lần lượt tiến hóa không nên nôn nóng, khi chúng ta hiểu được, ta tìm được cái pháp, tìm được
nguyên căn của chính chúng ta. Thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có và chúng ta đi tìm về con đường
siêu nhiên để tự thức, để điều khiển cái khám lớn này nó đang giam chủ nhơn ông là giam ta đây. Cái gì
giam ? Lục Căn, Lục Trần! Nó lôi cuốn. Nó kích động. Nó phản động. Nó làm cho chúng càng ngày càng
động thêm, bước vào trong phạm vi nhỏ hẹp so đo và không có tiến nổi. Chúng ta thấy rõ rồi, phân tách rõ
rệt rồi, chỉ có tự đi mà thôi. Chủ nhơn ông lành, Lục Căn, Lục Trần phải học, phải ủng hộ, phải xây dựng.
Chủ nhơn ông trì chí cương quyết tu luyện thì chúng nó phải tuân theo.
Ở đây các bạn đã đọc qua Thiên Ðàng Du Ký, Ðịa Ngục Du Ký, Luân Hồi Du Ký, Dương Gian Du Ký,
Vấn Ðạo... đủ thứ, bấy nhiêu này cũng đủ cho các bạn đi, nhưng mà ngày hôm nay vỏn vẹn có cuốn Kinh A
Di Ðà là Chánh Kinh, đức Phật đã lưu lại cho chúng ta và ông Ðỗ Thuần Hậu, người đi trước chúng ta đã
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dặn dò từng câu mộc mạc để cho chúng ta hiểu rõ hơn, thay vì dùng văn tự cao siêu nói về Nho học, càng
ngày chúng ta càng mất đường tu học về văn chương, cho nên phải nói sự mộc mạc thực tế, truyền điển để
tâm thức của mọi người hiểu, tự tháo gỡ và tự tu, tự tiến.
Hôm nay bắt đầu mở khóa tôi xin nhắc lại cuốn Kinh A Di Ðà trong đó tôi sẽ phân tách ra cho các bạn
thấy rõ, và sau này các bạn nắm cuốn đó làm phương chỉ Nam để các bạn tự tu, tự tiến. Ðây là một
chìa khóa luôn luôn thường trực và chư Phật luôn luôn chiếu điển cho các bạn. Nếu các bạn ý thức và
đọc được, thực hành được đúng theo ba pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh để ăn khớp với cuốn Kinh A
Di Ðà này, rồi các bạn sẽ diện kiến chư Phật, chư Tiên không có khó khăn. Một kỹ thuật trong tay các bạn,
trong tủ các bạn, trên đầu nằm các bạn, mà chưa bao giờ chịu đọc.
Cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu, chúng ta đồng học cuốn Kinh A Di Ðà.
Bây giờ chúng ta bắt đầu để nghe qua những gì mà ông Ðỗ Thuần Hậu đã lưu lại cho chúng ta trong cái
Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí Phật pháp các bạn đã đọc qua cuốn Kinh A Di Ðà do ông Nguyễn Xuân
Liêm đã viết những câu và tiểu sử của Cụ Ðỗ Thuần Hậu.
Lương Sĩ Hằng
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Bổ Túc về Quỹ Ấn Tống Kinh Sách đăng trên TBPTĐN số 849
Tên

Số tiền nhận

Chị Vũ Thị Bích Liễu (Australia)

450 USD

Chúng tôi xin bổ túc đã nhận thêm số tiền 450 USD do bạn đạo Vũ Thị Bích Liễu, Melbourne, Úc Châu,
phát tâm vào quỹ ấn tống kinh sách.
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách
Khắc Phái kính báo.
THÔNG BÁO CỦA TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ÐIỂN NĂNG
Bài viết cho Tuần Báo Phát Triển Ðiển Năng, xin tránh nêu tên cá nhân (đề cao hay phê bình)
Bài viết xin đề tên thật của tác giả và thuộc thiền đường hay địa phương nào
Bài viết xin dùng font Unicode và gửi về hộp thư của tuần báo: bientap.tbptdn@hotmail.com
Cần cống hiến các bài vở sau:
1. Xây dựng giải trí thanh nhẹ.
2. Trình bày trật tự sau khi dày công thực hiện pháp môn, thành đạt đến đâu diễn tả đến đó.
3. Tin tức liên hệ đến cộng đồng Vô Vi.
4. Không nhận những bài báo thiên cơ có thể xáo trộn đến điện năng tu học của bạn đạo.
5. Những bài vở hữu ích, như giúp đỡ gia tăng sự thanh tịnh đối phó với hoàn cảnh hiện tại.
6. Đóng góp sự chung vui hòa bình, giải thông đời đạo, hướng về thanh tịnh mà tiến.
7. Không được chỉ trích một ai, ngoài sự xây dựng tâm linh.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chị PHẠM THỊ CẨM LỤA sinh năm 1970. Mất
ngay14/10/2011 nhằm ngày 18/9 năm Tân Mão Tại Phường 2. TP. Sóc Trăng .Là dì của bạn đạo Huỳnh Thị
Ánh Nguyệt. Xin Chân thành cảm ơn quý bạn đạo.
BẠN ÐẠO VIẾT
Ðường Ðạo
Hemet 29/9/2011
1)Ðường đạo quân bình tâm tự thức
Ðạo là gì? Ðạo là con đường ánh sáng dẫn tiến tâm linh tới chỗ vô cùng
Quân bình là gì? Quân bình là không nhìn bên trái, không nhìn bên phải, không nghe bên trái cũng không
nghe bên phải v.v…
Ngó ngay trung tâm giữa hai chơn mày lâu ngày ở đó nó sẽ trì nặng và phát ra sánh sáng, cũng là biểu tượng
của sự trung nghĩa ở thế gian. Sự trung nghĩa rất có giá trị, chúng ta phải biết bồi dưỡng, vun bồi tinh thần
bất khuất đó. Lâu ngày biến thành một tập quán tốt, rất có giá trị về nhân sinh.
Tâm tự thức là gì?
Tâm mà thức rồi thì chỉ thấy mình sai chẳng có ai sai!
Trí tâm tự sửa thanh đài
Giải mê phá chấp ngày ngày an vui
2) Giải mê phá chấp tự vui mừng
Ai mê? Chính là mình mê
Ai chấp? Chính là mình chấp
Chúng ta người tu hành chẳng có phá phách ai hết mà chỉ phá đi cái mê chấp của mình
Mê là gì? Mê là sự tự bảo vệ tánh hư tật xấu của mình
Chấp là gì? Chấp cho mình là đúng còn người ta là sai, mình là phải, còn người khác là quấy v.v…
Cho nên người nào mà tu sửa được chính mình rồi thì vui mừng và sung sướng ghê lắm. Cũng như dòng
nước ở trong ao tù lâu ngày mà thoát ra được nơi biển cả bao la của Trời Ðất.Cũng như Tôn Ngộ Không
thoát ra khỏi núi Ngũ Hành Sơn tung bay cùng Trời Ðất.
Cũng như Tánh bị giam hãm lâu ngày trong ngũ tạng nhờ Pháp Luân Thường Chuyển gỉai ra được thì cái
sung sướng, vui mừng đó bất khả luận bàn chỉ có tâm thức lãnh hội mà thôi. Lúc đó cũng như được tắm
trong biển yêu của Thượng Ðế, của Trời Phật, hòa ái tương thân là vậy v.v…Núp trong tánh hư tật xấu mà
tu không bao giờ có kết quả. Cho nên chiến tranh còn tái diễn mãi là vì chẳng ai chịu nhìn nhận tội trạng của
mình mà trái lại còn tìm cách bảo vệ nữa v.v…Còn chúng ta có phương pháp để tu sửa tâm thân tạo được sự
bình an cho tâm thức.
3) Quí yêu Trời Phật tự phân minh
Trời Phật là ai? Cũng là mình. Nếu không có thân xác và khối óc do cha mẹ sanh ra thử hỏi biết lấy gì tưởng
Trời nhớ Phật? Mà biết quí yêu Trời Phật đây? Chơn tâm và khối óc trong sáng, lành mạnh của chúng ta là
Trời Phật.
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Vì thế cho nên chúng ta phải biết bồi dưỡng vun bồi sự trung nghĩa và chánh khí càng ngày càng cho nó
càng mạnh thêm hơn. Làm được như vậy chúng ta mới cảm thấy con người rất có giá trị, đứng hiên ngang
giữa Trời Ðất v.v…
Cho nên chúng ta phải bồi dưỡng và vun bồi hai đường xuất phát của tâm linh đó :
1) Ngay giữa trung tâm giữa hai chơn mày (Trung Nghĩa)
2) Ngay trung tâm đỉnh đầu (Chánh Khí)
Có chánh khí mới hiệp khí cùng Trời Ðất.
Nhờ cái gì mà chúng ta có sự thông minh để phân giải về tâm linh?
Nhờ Pháp Luân Thường Chuyển! Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai. Pháp luân Thường Chuyển ổn
định ngũ tạng, giải tỏa uất khí cho nên có câu thơ : Pháp luân thường chuyển thông ngay xoáy đầu!
4)Giải tỏa trược ô nguyện Nam Mô
Ai trược? Cũng là mình
Ai ô? Cũng là mình
Cái miệng ăn uống đem vô quá nhiều mà giải ra không hết. Không có đường lối dẫn tiến vạn linh thì chúng
nó kéo mình xuống chỗ tham dục tranh chấp v.v…
Ðàng này chúng ta có đường lối dẫn tiến vạn lịnh rõ ràng mạch lạc là sau khi ăn chúng ta nguyện niệm Bát
Nhã :
Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Ða
Sắc bất dị không không bất dị sắc
Sắc tức thị không không không tức thị sắc
Thời chiếu kiến ngũ uẫn gia không
Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị
Ðộ nhứt thiết khổ ách
Nam Mô A Di Ðà Phật
Ðó là Ðường Ðạo, con đường mà huynh đệ tỷ muội anh em chúng ta đã và đang đi. Chúc thượng lộ bình an!
Kính chào
Bành Chi (Cali)
THƠ
MỪNG ĐẠI HỘI Á ÂU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
TÌNH thương đạo đức pháp khai sinh
TRỜI, Tổ, Thầy ban đạt tiến trình
BAN rải pháp thiền tu xuất điển
CHIẾU thanh điển giới độ sanh linh
TRÍ ý trụ hình tâm thức ngộ
TÂM linh thông quán đạo quân bình
TỰ minh tâm thức với siêu nhiên
THỨC giác chính mình về thanh tịnh
ĐẠI hội Tổ Thầy đồng chứng quả
HỘI ngộ TRÍ TÂM TỰ THỨC tin
Á quê hương hội ý Thầy chuyển
ÂU châu Thầy độ hiệp nhơn tình
TỐT đời mạt pháp chơn linh thức
ĐẸP đạo quán thông vạn lý minh
Minh Thạnh
TV TâM Linh Tự Cứu 29.09.11

----ÂM VANG LỜI ĐỨC THẦY
THỰC hành tu tiến pháp khai ngay
HÀNH đúng pháp Thầy một chẳng hai
TRONG hành mới thấy sai lầm sửa
THỰC hành chất phác huệ tâm bày
CHẤT lượng hành tu là tịnh định
CỦA đời vật chất nhiễm trần ai
VÔ trong đạo pháp xuyên tâm thức
VI diệu âm vang lời Đức Thầy
Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu) 15.08.2011

----
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THỨC HỒN
Bình an đời đạo cũng do mình
Của cải âu lo chẳng được yên
Thi phú có mô để sửa tánh?
Thôi đành mượn tạm giải triền miên
Bằng lòng nhịn nhục trong hành tiến
Tâm đạo tràn đầy như Vĩ Kiên
Thực hiện tâm lành không lợi dụng
Thức Hồn thăng tiến tự mình minh.
Kính bái
TPHCM,ngày 19-10-2011
Trọng-Nghĩa
TÂM ĐĂNG
Thắp sáng tâm đăng ngọn đuốc thần
Vun bồi ý chí quẩy hành trang
Thiền lành khai mở chơn minh sáng
Pháp báo ơn đền đạo mở mang
Phật thuyết trong lời luôn ý ẩn
Kinh thư giáo lý ngẫm suy bản
Chân như gương sáng thiện lành tới
Nối tiếp chơn lời diễm phúc nơi.
Cà Mau 08/10/2011
Văn Phong
-----

KINH THƯ
Kinh thư giáo lý ngẫm suy bàn
Luân truyền phật tử khắp trần gian
Mật pháp di đà luôn chiếu rọi
Mong tầm phật tử vượt không gian.
Thuyết truyền tôn giả mục kiềng liên
Mong chốn di đà rõ ẩn niềm
Diệu dụng thần thông đầy biến hóa
Lạc vào cảnh giới hành tinh xa.
Hành tinh cảnh giới nơi xa lạ
Tỳ kheo nhìn thấy ý này nha!
Làm sao lại có kí sinh lạ?
Bám vào miệng bát đạo cao xa.
Tôn giả hiện ra dạ kính thưa
Tôi đây ở chốn nơi ta bà
Đi tìm phật gốc di đà tới
Khoảng cách còn bao mới đến nơi?
Tỳ kheo đáp lễ rồi thưa lại
Phật giới di đà còn rất xa
Khoảng cách ba triệu năm ánh sáng
Hãy về thiền thức tọa mà qua.
Định tường thức tỉnh hồi nguyên lai
Tịnh ý thâm sâu nội thức khai
Ẩn ánh chơn như trong thực tại
Hội tình tâm sáng ý minh ngay.
Nam mô a di đà phật, vạn vật thái bình.
Cà Mau 16/10/2011
Văn Phong
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