Số: 883 Ngày: 10 tháng 06 năm 2012

Phân minh
Phân minh tình thế dễ thông hành
Trí tuệ khai thông chuyển hóa thanh
Chuyển biến vô cùng qui hội tiến
Thành tâm tu luyện tự tâm thành
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 22/08/2001 đến 28/08/2002
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) Ngöôøi tu thieàn caàn nhìn nhaän söï thaät hay khoâng?
2) Caûi söûa chính mình thì phaûi caûi söûa laøm sao?
3) Thaønh taâm haønh phaùp coù ích lôïi gì khoâng?
4) Höôùng taâm qui y Phaät qui y Phaùp qui y Taêng coù höõu ích gì khoâng ?
5) Ngöôøi tu thieàn maát traät töï coù haïi khoâng ?
6) Luoàng ñieån ñaïi bi chuyeån chieáu baèng caùch naøo ?
7) Nghieäp chöôùng hoäi tuï baèng caùch naøo?
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1) Hull, 22-08-2002 9: 15 AM
2) Montreùal, 23-08-2002 9: 45 AM
Hoûi: Ngöôøi tu thieàn caàn nhìn nhaän söï thaät hay Hoûi: Caûi söûa chính mình thì phaûi caûi söûa laøm sao?
khoâng?
Ñaùp: Thöa muoán caûi söûa chính mình thì phaûi thaønh
Ñaùp: Thöa ngöôøi tu thieàn raát caàn nhìn nhaän söï thaät taâm höôùng thöôïng ñuùng chieàu höôùng phaùt trieån cuûa
phaàn hoàn
Keä:
Thaät thaø tieán trieån raát thanh cao
Keä:
Nhìn nhaän ñieàu laønh töï böôùc vaøo
Höôùng thöợng ñuùng chieàu taâm phaùt trieån
Caûi söûa chính mình naêng tieán böôùc
Thaønh taâm tu luyeän xaùc thaân hieàn
Thaønh taâm tu luyeän chuyeån thaân vaøo
Qui y ñaàu Phaät haïp taâm yeân
Giaûi toûa phieàn öu töï soáng hieàn
3) Montreùal, 24-08-2002 5: 00 AM
4) Montreùal, 25-08-2002 8: 00 AM
Hoûi: Thaønh taâm haønh phaùp coù ích lôïi gì khoâng?
Hoûi: Höôùng taâm qui y Phaät qui y Phaùp qui y Taêng
coù höõu ích gì khoâng ?
Ñaùp: Thöa thaønh taâm haønh phaùp raát höõu ích cho
Ñaùp : Thöa höôùng taâm qui y Phaät qui y Phaùp qui y
taâm laãn thaân
Taêng raát höõu ích cho ngöôøi tu thieàn coù moät höôùng
Keä:
ñi roõ reät
Thaønh taâm haønh phaùp qui thieân giôùi
Töï cöùu taâm thaân laãn cuoäc ñôøi
Keä :
Thöùc giaùc chính mình taâm bôùt ñoäng
Tu thieàn coù höôùng ñi thanh nheï
Thöïc haønh chaùnh phaùp bôùt loøng voøng
Töï giaûi phieàn öu töï tieán veà
Giaûi thoaùt chính mình trong töï thöùc
Bình taâm tu luyeän giaûi phaàn meâ
5) Montreùal, 26-08-2002 2 : 00 AM
6) Montreùal, 27-08-2002 3 : 50 AM
Hoûi : Ngöôøi tu thieàn maát traät töï coù haïi khoâng ?
Hoûi : Luoàng ñieån ñaïi bi chuyeån chieáu baèng caùch
naøo ?
Ñaùp : Thöa ngöôøi tu thieàn maát traät töï raát coù haïi töø
Ñaùp : Thöa luoàng ñieån ñaïi bi chuyeån chieáu baèng
taâm laãn thaân
caùch laøm saùng toû khoái oùc vaø toaøn thaân
Keä :
Tu thieàn maát traät töï trí khoâng yeân
Keä :
Xaùo troän taâm linh laïi khoù yeân
Ñaïi bi chuyeån chieáu taâm thaân truï
Taïo ñoäng taïo buoàn laïi khoù tieán
Töï thöùc bình taâm töï giaûi muø
Thaønh taâm tu luyeän laïi caøng yeân
Ñieån giôùi traøn ñaày duyeân toát ñeïp
Thöïc haønh chôn phaùp chaúng coøn ngu
7) Montreùal, 28-08-2002 4 : 00 AM
Hoûi : Nghieäp chöôùng hoäi tuï baèng caùch naøo ?
Ñaùp : Thöa nghieäp chöôùng hoäi tuï baèng tröôïc ñieån sa thaønh
Keä :
Tröôïc ñieån qui hoäi thaønh nghieäp chöôùng
Maây möa chuyeån ñoäng thaønh duyeân nghieäp
AÂm döông aân aùi khoå khoâng töôøng
Ñôøi ñaïo baát chaáp beänh khoù löôøng
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Một kiếp đam mê
Hồn ôm lấy xác sống đam mê
Tình tứ đau thương chẳng muốn về
Ðộng loạn muôn chiều tâm chẳng thức
Tự hành tự hại thuyết đam mê.
Ôm đời đau khổ muôn bề
Biết đâu là cảnh hương quê của hồn
Chuyện đời thay đổi dập dồn
Chạy theo loạn động khó tầm khó sanh
Rơi vào trong cảnh em anh
Học bài dâm dục đua tranh chẳng bền
Ðau thương bệnh hoạn lại rên
Ðam mê một kiếp tạo niềm khổ đau
Xác hồn sẵn có nhiệm mầu
Sao không tự thức giải sầu giải mê
Vía hồn sống cảnh bơ vơ
Mất phần thanh tịnh tạo mê tại trần.
Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VĂN TỰ VÔ VI
NIẾT BÀN :
Thế gian nghe Niết Bàn, chừng nào tôi mới tới Niết Bàn? Trời ơi ông Phật ổng mới tới Niết Bàn, chớ tôi
làm gì tới Niết Bàn? – Thưa các bạn, các bạn không sửa các bạn, làm sao mà các bạn được nhẹ? Người ta
nói tôi đi 747 trên không trung, nó bay ồ ồ nhẹ quá! Mấy cái người mới nghe qua nói : “Trời ơi, chừng nào
tôi mới có tiền tôi đi 747”. Tại sao Thượng Đế lại cho cái sự bất công bình như vậy? Cho kẻ có người
không? Mà cái thằng có được, cái thằng đó khổ trước rồi mới được đi, mà các bạn không chịu khổ như nó,
thì làm sao các bạn đi được 747, đi được máy bay, thí dụ vậy, thấy không?
Cho nên mình phải hành trì khổ, rồi điêu luyện cho nó quân bình, rồi cái phần hồn xuất ra, kêu bằng tự túc,
không ỷ lại nơi ai nữa. Cũng như có người con cho nó đi học, ngày nay nó tự túc sống, nó không có đòi hỏi
cái gì của cha mẹ nó nữa, thì nó báo hiếu cho cha mẹ nó.
Cho nên ông Phật là người có hiếu thảo, sửa mình để trở về Niết Bàn TỰ TÚC TỰ SỐNG, cho nên Phật chỉ
tới Niết Bàn mà thôi. Còn muốn học nữa, phải trở về với Nguồn Cội, với Thượng Đế, phải trở về mọi trạng
thái. Còn Phật ở Niết Bàn có một trạng thái thôi, còn phải học để trở về mọi trạng thái nữa nó mới thực hiện
đại từ bi.
Người ta nói Phật là quan trọng, Phật đâu có gì quan trọng? Là một con người có thanh điển, minh định,
hiểu và quân bình tư tưởng thiện ác, minh thiện ác, không xưng ta là thiện, rồi cũng chẳng làm điều ác, chỉ
lo tu, trung dung trong tiến hóa mà thôi.
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NỢ ĐỜI NỢ ĐẠO :
Trong cái đời nó có cái đạo. Người đời vì mắt trược cho nên không thấy. Nợ đời là nợ vợ, nợ con, nợ quần
áo, đó là nợ đời; mình vay bao nhiêu từ nhỏ đến lớn, bây giờ mình làm để trả lại. Đó là nợ đời.
Còn nợ đạo là mình tu, đạt đến sự sáng suốt, có hào quang được bao nhiêu, thì mình phải tiến triển lên càng
ngày càng nhiều, là để trả lại cho chúng sanh. Cũng nhờ cái cơm áo này, tôi nhờ sự khắc khe này, tôi mới
hiểu tôi nhiều hơn. Cho nên người tu khá lên, thì thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, chớ không phải thiếu nợ cha
mẹ không, cho nên ông Phật cũng thiếu nợ, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng thiếu nợ, đang làm việc trong
sáng suốt. vì vậy mình làm người làm biếng thì bao giờ mới nên?
ÔNG TU ÔNG ĐẮC, BÀ TU BÀ ĐẮC :
Thì ông có tu thì ông tu bổ, sửa chữa lấy ông thì ông mới được, chứ ông không thể tu dùm bà, mà bà cũng
không thể tu dùm ông. Không có cái vụ lợi dụng.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Sung Mãn Kỳ Trung
Chữ SUNG MÃN có nghĩa là: Những lỗ hổng trong khớp xương đều có nước nhớt, trong có váng nhện
như kiến, thường thường chiếu năm sắc sáng chói như hào quang.
Chữ KỲ TRUNG là: Trong lỗ hổng khớp xương, trong xương nhiều lỗ tựa như cọng sen. Bởi thế Phật
Ngài cho là trong giếng có sen năm sắc, cốt chỉ của nó. Khi chúng ta soi hồn thông điển rồi, thì điển ấy chạy
tuốt lên bộ đầu gom lại hóa Hà Sa, Mâu Ni Châu. Phật Ngài cho là Tòa Sen. Khi chúng ta xuất hồn thì chất
này nặng hơn các chất khác. Nó là nền tảng để ta đứng mà bay.
Nền tảng là khí trược nặng hơn một chút để tiếp xúc, nhưng khí nặng nề, chúng ta thâu những khí nhẹ của
bản thể cha mẹ sanh để phụ trợ cho việc công phu luyện đạo. Lúc ấy bản thể thiếu, không đủ sức, thì nhờ ta
làm Pháp Luân Thường Chuyển, thâu dương khí trên tiên thiên đổi thế cho cái trược khí bản thể. Nó cũng
có bổ ích cho những người tu để xuất hồn, còn trong bản thể thì nhờ dưỡng khí bổ túc để giúp sự sống sức
khỏe trường tồn.
Trì Ðể Thuần Dĩ Kim Sa Bố Ðịa
Nghĩa là: Trong ao mấy thứ nhớt nói trên ấy, sau hóa thành một thứ đất trong trắng sạch sẽ, nhờ công phu đã
lừa lọc. Lúc ta được nhập Niết Bàn thì đem đất ấy về trên thiên đàng để dùng làm nền tảng, cất dinh trại để
cho dân sự chúng ta ở. Ðất ấy cốt chỉ của nó là xương nhớt của bản thể người. Người tu thì mỗi món gì ở
nơi bản thể ta đều quý báu trọng dụng. Nhưng đất này chất nó biến hóa ra ngũ sắc long lanh trên mặt đất để
làm nền tảng cho ta cất nhà, dinh thự xây dựng thì trước mắt ta dòm thấy, gọi là cát Ngũ Sắc.
Ông Tám giảng
Các bạn tu có nhiều người, buổi trưa đứng dòm lên mặt trời thấy đóm đóm đóm... ngũ sắc, mở mắt mà thấy.
Ðến lúc chúng ta tham thiền chúng ta cũng thấy, mà thấy cả một vòm trời trước ngực của chúng ta, đóm
đóm sáng, những cái đó nó thể hiện cho chúng ta thấy. Khi mà các bạn thấy những cái đóm sáng đó, không
có gì trở ngại hết. Nó là sạn cát, và chúng ta sau này gom được đi lên đó mới là cất dinh trại để ở được.
Tứ Biên Giai Ðạo
Nghĩa là: Trong bốn phương hướng dinh thự của chúng ta đều có đường đi tứ hướng.
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Kim Ngân, Lưu Li, Pha Lê Hiệp Thành
Nghĩa là: Ðất ấy nó cũng có hào quang như mình. Lâu chừng nào càng chói chừng nấy, chiếu ra Ngọc Lưu
Li Pha Lê. Hột cát ấy lâu ngày chừng nào lớn chừng nấy. Hiện nay người đương công phu công dày thì sự
sáng chói trước mặt gọi là Hà Sa bay qua bay lại. Tông chỉ của Hà Sa là khí của xương nhớt mà hóa thành, ở
trong bản thể ta biến ra.
( Còn tiếp )
Khóa Sống Chung Minh Chánh Đạo Pháp - Atlanta USA.
Kính trình Bề Trên, Đức Thầy cùng toàn thể bạn đạo trên thế giới .
Các bạn đạo Atlanta vừa tổ chức xong Khóa Sống Chung Minh Chánh Đạo Pháp
từ chiều ngày 26 tháng 5 đến trưa ngày 28 tháng 5 năm 2012 .
Tại: 1375 Heatherton Rd, Dacula GA 30019
Khóa Sống Chung được tham dự với 34 bạn đạo, trong đó có nhiều mầm non Vô Vi tuổi từ 2 tuổi đến 16
tuổi. Các mầm non này đều biết niệm Phật và chấp tay lạy kiếng Vô Vi . Khóa Sống Chung năm nay có
được sự tham dự của bạn đạo Kim Bích đến từ California .
Sơ Lược chương trình:
*Chiều ngày 26 tháng 5 năm 2012:
Trà đàm - Chung Thiền
*Ngày 27 tháng 5 năm 2012:
Diễn văn khai mạc
Học Ledweekly
Học Vấn Đáp Vô Vi
Trà đàm - Chung Thiền
*Ngày 28 tháng 5 năm 2012:
Trò chơi bốc thăm ngẫu nhiên trong phạm trù Tu Học Vô Vi . Các câu hỏi tuy ngẫu nhiên nhưng lại trùng
hợp với hoàn cảnh của từng bạn đạo bốc thăm .
Chung Thiền
Bế mạc Khóa Sống Chung
Tất cả các bữa ăn đều được phục vụ các món chay do bạn đạo đóng góp .
Chúng con biết ơn Bề Trên , Đức Thầy đã cho phép chúng con được thực hiện Khóa Sống Chung bổ ích và
ấm cúng này.
Nam Mô A Di Đà Phật
Đại diện
Tôn Nữ Mộng Chi
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo NGUYỄN MẠNH HIỀN 58 tuổi (bệnh tim) ở Long
Thành Đồng Nai. Đang nằm bệnh viện Thống Nhất TP.HCM được tai qua nạn khỏi để tiếp tục tu hành.
Xin chân thành cảm ơn quí bạn đạo.
Cám ơn Ban Biên Tập.
Kính
Tran Khac Phai
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I-

BẠN ÐẠO VIẾT
Đi Ðại Hội

“Ðại hội của Vô Vi, không phải dễ có, do bạn đạo khắp nơi trên thế giới, thành tâm tu học, Bề Trên giúp đỡ
Ðại Hội mới được hình thành, không đi thì uổng!”
Ðó là những lời vàng thước ngọc mà Ðức Thầy kính yêu đã để dành lại cho bạn đạo Vô Vi của chúng ta. Có
người than rằng: “Không có tiền đi Ðại Hội!”Ðức Thầy nói: “Mượn tiền mà đi!”
Tôi cho rằng vô hình chung Ðức Thầy đã chỉ cho chúng ta cách xài tiền, chớ không để cho tiền bạc xài
chúng ta!
Ðồng tiền là ông chủ mạnh nhất cai trị cái thế gian nầy. Không mấy ai dám đụng đến! Vậy mà Ðức Thầy
Ðánh Thẳng Tay, Xài Thẳng Cẳng, mà còn chỉ chúng ta xài ổng nữa, thật là tuyệt kỷ công phu….
Tôi nhớ lại: có một lần Ðức Thầy dẫn mấy anh em chúng tôi đi mua xe mới. Có người lên tiếng nói là: Mua
xe mới, trả tiền mặt, ít nhất trả giá cũng bớt được vài ngàn đô!
Ðức Thầy nói: “Cấm trả giá, đứa nào trả giá tao đuổi về! Cho nó kiếm lời, để còn về nuôi gia đình vợ con
nữa. Và gặp lại mình nó vui chúng ta có thêm bạn tốt. Mua đồ mà trả giá quá thì không còn bạn bè!”
Ðó là những kỷ niệm đẹp, thỉnh thoảng làm cho chúng ta nhớ lại và nghiền ngẫm, suy nghĩ những triết lý
đơn giản nhưng thật sống động trong cuộc sống của Ðức Thầy đã hằng in sâu vào tâm khảm của chúng ta.
So đo, tính toán lẻ tẻ làm mất đi sư phát triển cho Ðại sự Chung và chẳng có ích lợi gì cho tâm linh của
chính mình./.
II Vẽ Vang
Thêm bạn bớt thù trí tâm an
Ngu đời ngoan đạo bỏ tánh tham
Tu hành trí sáng tâm khai mở
Tâm đạo thực hành sống vẽ vang
Bài thơ này do đọc qua bài thở Vẽ Vang của anh Minh đang trên TBPTÐN số 879 mà cảm tác. Cám ơn anh
Minh. Thơ của bạn đạo là để dạy dỗ lục căn lục trần, giáo huấn chính mình, ngoài mục đích đó chẳng còn có
nghĩa gì nữa. Kính chào quí bạn!
Bành Chí (CA)
THƠ BẠN ÐẠO
THÔNG BA CỎI
Trần nhiễm hay nghi nan giả dối
Tâm không chánh bản thể chi phối
Điển trong bản thể phân làm ba
Điển tinh, điển khí, điển thần ngôi
Điển thần tông chỉ nó là hồn
Tinh thông hiệp nhất thiên đàng khí
Điển khí thiên đàng hợp bản thể
Thanh lọc khí trong là thanh khí
Khí thần định trược lộn bên trong
Nhờ tu khoa học phật huyền bí
Pháp luân thường chuyển giải gom lại

Hòa vào điển cái Phật Hắc Bì
Thành năm luồng điển thông ba cõi
Hoằng khai đại đạo quy nguồn cội
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 20.05.12)
---THANH TỊNH
Thanh nhẹ diệu hành khai thông bản thể
Thanh lọc lưu thanh đạt pháp thiền hành
Thanh tịnh khai minh giác ngộ duyên lành
Thiền định nhẹ lâng công phu đạt pháp
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tâm Cứu 22.05.12)
-----
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TÂM SANH
Tâm sanh bản chất ở con người
Lục dục thất tình tự nó khơi
Bé nhỏ vô tư hay bắt chước
Đua giành cho được đấy niềm vui
Ganh đua hơn thiệt cảnh đời tới
Trường trải một đời đặng mấy mươi
Danh lợi tiền tài ngoài xã hội
Trò chơi đâu tạo ý tình bơi.
Phù vân trôi nổi theo chiều gió
Tím đỏ đen vàng hội nắng mưa
Tích tích tang tang đâu điểm trụ
Cầu vòng bảy sắc cảnh đù đưa
Đường về thiên lý nhiên nhiên tạo
Thức mở hiện lành dạ thích ưa
Diệu pháp Vô Vi duyên tự độ
Quân bình hạnh ngộ cội nguồn xưa.
Nam mô a di đà phật,vạn vật thái bình.
Cà Mau 01/06/2012
Văn Phong
---VÔ SANH'
Di đà mật phát độ nhân gian
Phật giới vô sanh cõi niết bàn
Diệu diệu huyền huyền vi cảm hóa
Thanh thanh nhẹ nhẹ ý xuyên mành.
Bồ tát nguyện lành phẩm tái sanh
Đỗ thầy giáng thế độ gian trần
Vô Vi pháp lý khai tâm đạo
Tự thú thực hành thoát nghiệp sanh.
Chúc chúc thập phương chư phật tử
Mọi nơi bạn đạo hưởng thanh đài
Thiện lành đạt ngộ hương đăng phật
Hòa uyển nhiên tình trí tuệ khai.
Nam mô a di đà phật,vạn vật thái bình.
Cà Mau 05/06/2012
Văn Phong
----

TU HỒN
Tu hồn trở lại cố hương
Hành trình tiến hóa theo Lương sĩ Hằng
Hồn tu kiến tánh ân cần
Duyên ai đắc tịnh cao nhân kiếp này.
TP.HCM ngày 6/6/2012
Minh Vô Vi
---TÂM SANH
Ai thấy điển quang mới ngộ lành
Đạo là thanh điển do tâm sanh
Trong không mà có thật huyền bí
Cố hành sáng suốt tận hưởng thanh.
TP.HCM ngày 6/6/2012
Minh Vô Vi
---TẤU TRÌNH
Ý tốt trao anh nên giữ gìn
Tình em trao gởi trọn chân tình
Cùng nhau tiến hóa trong thiên ý
Mản hạn hồn lìa còn tấu trình.
TP.HCM ngày 6/6/2012
Mình Vô Vi
----LINH HỒN
Linh hồn sống mãi học đời đời
Chuyển kiếp căn duyên do ý trời
Định luật an bài học tiến hóa
Vô sanh vô tử tự mình dời.
TP.HCM ngày 6/6/2012
Minh Vô Vi
---Yêu cha
Nhất trí một lòng cố gắng tu
Tu sao tiến tới gặp cha già
Cha già mong đợi con từng giọt
Từ bước con đi, đếm ngón dài
Ngón dài con phải lùi đạo lại
Chịu khổ chịu đau, quả quá nhồi
Nhồi rồi cảm thấy khộng quá khổ
Phải khổ phải đau con mới tường
Con đường tuy khổ theo đà tiến
Càng tiến càng minh càng học được nhiều
Phan Thị THìn
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