Số: 922 Ngày: 10 tháng 3 năm 2013

Thoát Thân
Chẳng còn loạn động dính vào tâm
Dứt khoát tâm tu tự tiến thầm
Giải mê phá chấp tự truy tầm
Yêu quỉ hại mình uyển chuyển thâm
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 22/5/2003 đến 28/5/2003
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) Trình ñoä tu hoïc coù caàn hay khoâng?
2) Tieán hoùa laø sao?
3) Hoàn vía tieán trieån baèng caùch naøo?
4) Nieäm Phaät trí môû baèng caùch naøo?
5) Thieàn giaùc laø sao?
6) Laøm theá naøo taâm môùi minh ñaïo phaùp ñöôïc?
7) Caàn höôùng thöôïng hay khoâng?
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1) Las Vegas, 22-05-2003 5: 35 AM
Hoûi: Trình ñoä tu hoïc coù caàn hay khoâng?

2) Las Vegas, 23-05-2003 5: 13 AM
Hoûi: Tieán hoùa laø sao?

Ñaùp: Thöa söï daøy coâng tu hoïc raát caàn seõ ñaït tôùi
trình ñoä
Keä:
Daøy coâng tu hoïc raát chuyeân caàn
Tieán hoùa voâ cuøng ñaït yù saâu
Minh caûm Trôøi cao raát nhieäm maàu
Thöïc haønh chaùnh phaùp trieån chieàu saâu

Ñaùp: Thöa tieán hoùa laø phaàn hoàn phaùt trieån
Keä:
Thöïc haønh phaùt trieån nôi nôi
Roõ leõ caøn khoân soáng tuyeät vôøi
Phaù chaáp phaù meâ tieán hôïp thôøi
Bình taâm thanh tònh höôùng veà Trôøi

3) Las Vegas, 24-05-2003 1: 00 PM
Hoûi: Hoàn vía tieán trieån baèng caùch naøo?

4) Las Vegas, 25-05-2003 9: 08 AM
Hoûi: Nieäm Phaät trí môû baèng caùch naøo?

Ñaùp: Thöa hoàn vía tieán trieån baèng thöïc haønh phaùp
tu ñöùng ñaén
Keä:
Qui nguyeân thieàn giaùc töï mình haønh
Tieán hoùa thaâm saâu töï giaùc nhanh
Giaûi toûa phieàn öu töï thöïc haønh
Ñaïo ñôøi thoâng suoát töï hoøa nhanh

Ñaùp: Thöa nieäm Phaät giaûi uaát khí, ñaïi trí môû baèng
söï thanh tònh noäi taâm
Keä:
Qui nguyeân thieàn giaùc caûm haønh trình
Thöïc hieän chôn tu töï cöùu mình
Xaây döïng ñieàu laønh taâm ñaït thöùc
Thöïc haønh chôn phaùp trí taâm minh

5) Las Vegas, 26-05-2003 6: 34 AM
Hoûi: Thieàn giaùc laø sao?

6) Las Vegas, 27-05-2003 8:40 AM
Hoûi: Laøm theá naøo taâm môùi minh ñaïo phaùp ñöôïc?

Ñaùp: Thöa thieàn giaùc laø tö töôûng quaân bình töï caûm
thöùc söï trì treä cuûa chính mình
Keä:
Phaân minh roõ reät ñöôøng xuyeân tieán
Giaûi toûa phieàn öu töï caûm phieàn
Taâm trí khai thoâng ñöôøng tieán hoùa
Bình taâm nhaäp ñònh töï taâm yeân

Ñaùp: Thöa phaûi thöïc haønh phaùp moân lieân tuïc
Keä:
Thöïc haønh chaát phaùt thöùc taâm tu
Giaûi toûa phieàn öu töï giaûi muø
Thöùc giaùc chính mình taâm bôùt ñoäng
Qui nguyeân thieàn giaùc töï tham toøng

7) Las Vegas, 28-05-2003 7: 55 AM
Hoûi: Caàn höôùng thöôïng hay khoâng?
Ñaùp: Thöa raát caàn höôùng thöôïng thöôøng xuyeân
Keä:
Haønh thoâng höôùng thöôïng thöôøng xuyeân tieán
Giaûi tieán khoâng ngöøng töï tieán xuyeân
Thöùc giaùc chính mình chuyeån caùc mieàn
Caûm thoâng ñôøi ñaïo giaûi taâm phieàn
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
KIẾP NGƯỜI
Xác người vật báu của Trời
Bao gồm muôn vật lập đời Tân Dân
Tham lam tạo cảnh nghĩa ân
Giành phần lợi lộc chẳng cần độ thân
Lắm khi bực tức bất hòa
Tiết ra độc khí khó hòa tha nhân
Tu hành giai cấp xét phân
Khi hòa thượng giới giữ hồn cạnh tranh
Chẳng còn giữ cốc em anh
Cảm thông không có thực hành cũng không
Bày ra luận điệu lòng vòng
Phá đời phá đạo viễn vong suốt đời
Chẳng còn tiến hóa hợp thời
Học đi học lại học nơi ngu khờ
Cuối cùng lãnh chức bơ vơ
Cha con cũng phải đến giờ rã tan
Cùng ai lý luận bạc bàn
Giam hồn giam vía khó an khó hòa
Tình người lại có tình ta
Sao không tu tiến tự hòa tự thăng
Bày ra những chuyện khó khăn
Tâm thân bất ổn ở ăn bất hòa
Gia đình chồng vợ chung nhà
Tâm hồn nóng nảy khó hòa khó yên
Cuộc đời dấy động triền miên
Khổ hành chẳng đạt tạo phiền nội tâm
Chuyện mình chẳng sửa lại ngâm
Tìm ra chuyện họ để tâm làm gì?

Thực hành chẳng có khó thi
Sóng nhồi liên tiếp khó đi trên đường
Vạn linh tiến hóa chẳng lường
Trời ban tình tiết yêu thương thanh hòa
Càng tu xét rõ tình ta
Trong ngoài như một chan hòa tình thương
Nằm trong nguyên lý mở đường
Thâm tâm an định yêu thương muôn loài
Càn Khôn Vũ Trụ thanh đài
Chiếu ban tình đẹp rõ ngai Cha Trời
Tình thương tái hiện nơi nơi
Luật hành sanh tử nghỉ ngơi điều hòa
Càn Khôn qui một chung nhà
Xác thân khối óc tạo ra nhiều điều
Từ thời động loạn đến siêu
Nhơn tình cảm thức những điều dở hay
Tình đời tâm đạo vui say
Dịp may sáng chói ngày ngày tiến thân
Làm người trung tín tối cần
Thực hành trật tự góp phần dựng xây
Chẳng còn luận thuyết mưa mây
Thanh bình tự thức ngày ngày đổi trao
Vạn linh khai triển sắc màu
Ðiển quang tràn ngập trước sau dung hòa
Chẳng còn phân luận tâm ma
Lui về thực chất vượt qua khổ nàn
Ngày nay thanh tịnh bạc bàn
Ngày mai ngộ nạn tâm an thực hành.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Tây Ðức, 01-1990

Nghe Băng giảng Đức Thầy
DỨT KHOÁT ĂN CHAY ( Chân Kinh 40- trang 234 - 1999 )
Nhiều người tu một thời gian dứt khoát, nhất định phải ăn chay, là rước phần tinh khiết để hỗ trợ cho
cơ thể tiến hóa nhanh hơn, và sáng suốt hơn. Chớ không phải người đó không phải không biết ăn đâu, biết
mùi vị mà người ta vẫn ăn chay, người ta càng bớt gia vị càng khỏe mạnh, vì họ hấp thụ được nguyên khí
tự nhiên của Trời Đất.
Hiệp nhất với Trời Đất rồi thì không có cái gì mà ác ôn bận rộn nữa, lời nói cũng thanh nhẹ, ăn uống
cũng thanh nhẹ, nơi nghỉ ngơi cũng thanh nhẹ. Mọi sự đều thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của Vũ Trụ
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Quang mà tiến hóa. Thành tâm thực hiện tu tiến mới phân rõ trược và thanh. Xác chúng ta có trược có
thanh, mà dốc lòng tu thì hướng thanh, thì toàn thân sáng mới là thanh, chớ toàn thân còn u mê hục hặc, thì
làm sao mà thanh được? Mỗi lần thiền là học một khóa.
CHÂN KINH 47 (trang 279 – 1999 )
Nhân loại cũng đã tiến về thức ăn, và thấy rõ thịt đỏ không tốt. Những cái gì gieo độc tố trong cơ tạng
là người ta từ khước. Người ta trởlại ăn rau, con người nó thanh nhẹ. Lần lần bây giờ, người có tiền, có
bạc, có bịnh không biết làm sao phải bắt buộc ăn rau cỏ nhiều hơn, để khôi phục cơ tạng tự nhiên và hồn
nhiên như lúc sơ sanh, thì có nhẹ không có nặng. Nhưng mà càng ngày càng ăn đồ nặng là càng sanh
bệnh, không có tinh khiết, lý luận cũng sai, suy nghĩ cũng sai. Ăn đồ tinh khiết thì suy nghĩ sáng suốt, thanh
nhẹ hơn. Cho nên người ta ùn ùn đi ăn chay, Tây, Tàu, Mỹ bây giờ hướng về đồ ăn thiên nhiên nhiều hơn.
Có cuộc thay đổi lần lần. Càng ăn thịt càng tranh chấp, xứ nào mà ăn thịt nhiều, sát phạt con thú nhiều,
rồi xứ đó bị nạn nhiều.Trước mắt chúng ta thấy, xem ti-vi là thấy, động đất một lần chết mấy trăm ngàn
người. Hồi xưa chết mười ngàn người là quan trọng, mà bây giờ một triệu người không thành vấn đề. Vì
người càng ngày càng đông, làm ô nhiễm bầu trời, nóng lạnh bất thường, thì gió mưa cũng bất thường, bão
lụt cũng bất thường, gây nạn cho chung.
Vì lòng tham của con người, ai cũng muốn giàu, muốn có, muốn làm chủ tất cả, nhưng mà rốt cuộc
không thấy rõ mạng chúng ta, sống tạm bao nhiêu năm đó, nhiều nhứt là Thượng Đế cho một trăm năm là
phải bỏ xác ra đi, nhưng mà càng ngày càng ôm, càng ngày càng tham, thì nghiệp càng ngày càng nặng,
tưởng mình sống không bao giờ chết. Tiền có, danh có, tiền bạc có, gia đình có,cái gì cũng tốt đẹp hết,
nhưng mà không sống lâu được! Nhìn thấy rõ, nay thấy vui nhưng mà mai lại đi đưa đám rồi.
(Còn tiếp)
THƠ BẠN ÐẠO
TÌNH XUYÊN
Mọi điều vạn sự tùy duyên đến
Cảnh thế trần đời cảm thức êm
Tình ý luôn trao đường kiến đạo
Hành trình học hỏi pháp tường lên
Muôn hình vạn pháp đều là bến
Thực tế cảnh đời bài vở thêm
Chân lý khai kinh dồi trí tuệ
Thế tình nhiều trạng tượng hình phê.
Hồn nhiên chấp nhận đời là thế
Triết ở sâu xa thức mọi bề
Giác độ tình xuyên thanh ý tạo
Chân lành cảm tiến thức quay về
Không chê không trách không câu nệ
Tu sửa chính mình tự giải mê
Hòa lối nhiên tình thanh ý mạo
Hạnh tình vi đạo tức bình phê.
Cà Mau 05/03/2013
Văn Phong
-----

TÔI TU
Tôi tu tôi thấy mình ngu,
Ăn chơi động loạn là tù thế gian.
Tôi tu tôi thấy thân an,
Thực hành ba pháp cảm an cảm hoà.
Tôi tu tôi thấy được quà,
Nào là sức khoẻ, thật thà hơn xưa.
Tôi tu tôi thấy Trời mưa,
Ông Trời ban điển, nắng mưa điều hoà
Tôi tu tôi thấy chan hoà,
Ba cỏi đống góp, mình hoà với nhau.
Tôi tu quý như vàng thau,
Cố gắng hành pháp đêm thau thực hành
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
06/03/13 Hoàng Kiệt
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Trược Thanh
Ai kia sợ trược, sợ học bài
Không trả bài học đã mượn vay
Kỳ thị trần Đời, tham Đạo lý
Chấp trược, mê thanh, trí chẳng khai
Tu là hồn nhiên với tự nhiên
Không chấp, không mê, chẳng lụy phiền
Thành tâm thực hành là tu sửa
Chân lý vô phân mới hoàng nguyên
Xin hỏi ai kia Đạo là gì?
Có phải là một chẳng phân ly
Đạo là vô cùng chân lý chính
Đạo ở trong Đời chẳng cách ly
Ai kia mê Đạo chấp bỏ Đời
Óc không ổn định, không thảnh thơi
Cầu mong tiến hóa, không hòa nhẫn
Chỉ muốn tiến tu, hành phân rời
Phân rời mọi sự yêu với hờn
Không hiểu hòa nhẫn là tâm chơn
Thực hành thương yêu giải mê chấp
Không nghĩ trược thanh, phân thiệt hơn
Thầy dạy cho ta học Đạo Đời
Đi xe hai bánh chẳng chơi vơi
Cân bằng thanh trược phải hành pháp
Soi hồn, hít thở, thiền nhiều thời
Đời là phương tiện cho ta tu
Đạo là chân lý giúp giải mù
Song hành Đời Đạo là thăng tiến
Phát ánh từ quang sáng chẳng lu
Ánh sáng từ quang là từ bi
Yêu thương tha thứ dẹp sân si
Học hòa, học nhẫn đồng thăng tiến
Đời Đạo hành thông tiến ly kỳ
Việc Đời, việc Đạo ta thực hành
Quân bình chính mình để đạt thanh
Tu luyện tâm thân giải mê chấp
Không còn phân biệt trược với thanh.

VỀ ĐÂU
Hồn lìa khỏi xác bay về đâu ?
Thể xác thì chôn nơi địa cầu
Hồn đến hư vô hai lối ngã
Thiên đàng, địa ngục chốn cơ cầu.
Saigon 5.3.2013
Minh Vô Vi
---MINH CHÂU
Thi thơ xướng họa viết thành câu
Cảm tác đôi lời tự giải sầu
Rèn luyện vía hồn minh đạo pháp
Dũng hành đắc tịnh kiến minh châu.
Saigon 5.3.2013
---TRĂNG SAO
Ngước nhìn thơ thẩn ngắm trời sao
Trăng sáng đêm nay muôn sắc màu
Say đắm mãi nhìn đêm tĩnh lặng
Quay vào hành pháp tầm trăng sao.
Saigon 4.3.2013
Minh Vô Vi
----THANH CAO
Thời gian thắm thoát thật là mau
Thế sự mang vào lắm khổ đau
Giác ngộ tham thiền hành giải thoát
Dẫn hồn tiến hóa đạt thanh cao.
Saigon 4.3.2013
Minh Vô Vi
---GIÁC NGỘ
Đồng hành tương ngộ cãm hòa nhau
Quí trọng tình thương tri thức cao
Qui tâm thuận ý tình giao cãm
Qui hội tình người vẹn trước sau
Liên hệ chung đường tu thức tiến
Tâm thân thanh nhẹ điển thanh giao
Thâm tình cãm thức qui viềng mối
Qui nguyên thiền giác kịp con tàu
Thần giao cách cãm tâm quy nhất
Tái hợp chơn tâm đạo bước vào
Chiều sâu tâm đạo thông nguyên lý
Quí tưởng trời cao giác ngộ mau
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
17.02.13)

Thủy Bùi - Kansas City, Missouri 03/03/2013.
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