Số: 924 Ngày: 24 tháng 3 năm 2013

Lưu Luyến
Chẳng còn lưu luyến hiểu chính mình
Duyên đẹp tình Trời xây dựng tiến
Học hỏi thâm sâu rõ các miền
Qui y chơn pháp chẳng cứu cầu
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 5/6/2003 đến 11/6/2003
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) Trí taâm phaùt trieån baèng caùch naøo ?
2) Laøm sao môùi ñuùng ?
3) Laøm sao môùi ñöôïc töôi ñeïp ?
4) Laøm sao môùi maét saùng maët töôi ?
5) Thöïc haønh chaát phaùt coù höõu ích gì khoâng ?
6) Muoán quaùn thoâng moïi vieäc thì phaûi laøm sao ?
7) Tham daâm coù höõu ích gì khoâng ?
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1) San Diego, 05-06-2003 4 : 54 AM
Hoûi : Trí taâm phaùt trieån baèng caùch naøo ?

2) San Diego, 06-06-2003 12 :00 AM
Hoûi : Laøm sao môùi ñuùng ?

Ñaùp : Thöa trí taâm phaùt trieån baèng caùch saùng suoát
Keä :
Trí taâm phaùt trieån töï minh taâm
Thöùc giaùc bình taâm uyeån chuyeån taàm
Töï toaïi quaân bình qui moät moái
Haønh thoâng töï giaùc ñaït sieâu aâm

Ñaùp : Thöa thöïc haønh ñuùng phaùp thì môùi tieán
Keä :
Chuyeân haønh ñaït thöùc cöùu taâm thaân
Giaûi toûa tröôïc oâ uyeån chuyeån caàn
Töï cöùu chính mình qui moät moái
Taâm thaønh töï ñaït phaùp chôn haønh

3) San Diego, 07-06-2003 9 : 05 AM
Hoûi : Laøm sao môùi ñöôïc töôi ñeïp ?

4) San Diego, 08-06-2003 5 : 21AM
Hoûi : Laøm sao môùi maét saùng maët töôi ?

Ñaùp : Thöa quaân bình thì môùi ñöôïc töôi ñeïp
Keä :
Quaân bình töï thöùc tieán thaân tu
Töï giaûi uaát khí trí chaúng muø
Thanh tònh minh taâm töï söûa tu
Qui nguyeân thieàn giaùc trí an du

Ñaùp : Thöa höôùng thöôïng hoøa hôïp vôùi trung taâm
sinh löïc caøn khoân vuõ truï thì maét seõ saùng maët seõ töôi
Keä :
Thöïc haønh ñaït thöùc maét thanh quang
Vuõ truï thoâng haønh trí saùng choang
Taân ñoä quaàn sanh duyeân ñaït thöùc
Quaùn thoâng töï ñaït töï khai maøn

5) San Diego, 09-06-2003 7 : 57 AM
Hoûi : Thöïc haønh chaát phaùt coù höõu ích gì khoâng ?

6) San Diego, 10-06-2003 7 : 10 AM
Hoûi : Muoán quaùn thoâng moïi vieäc thì phaûi laøm sao ?

Ñaùp : Thöa söï thaät laø söï thaät khoâng gian doái laø toát
Keä :
Nguyeân lyù thaâm saâu chuyeån tieán haønh
Höôùng veà thanh nheï coõi thanh thanh
Thaønh taâm tu luyeän taâm thaønh ñaït
Phaù chaáp giaûi meâ töï ñaït thanh

Ñaùp : Thöa muoán quaùn thoâng moïi vieäc thì phaûi töï
giaûi thì môùi coù cô hoäi quaùn thoâng
Keä :
Quaùn thoâng moïi vieäc thì phaûi hoøa ñoàng
Trí saùng taâm minh töï quaùn thoâng
Duyeân ñaïo tình ñôøi taâm thöïc tieãn
Haønh thoâng töï ñaït caûm giao lieàn

7) San Diego, 11-06-2003 8 : 52 AM
Hoûi : Tham daâm coù höõu ích gì khoâng ?
Ñaùp : Thöa tham daâm taïo thaønh taùnh ích kyû
Keä :
Tham daâm ích kyû nghó veà mình
Baát lôïi taâm thaân töï giaùc minh
Phaùt trieån khoâng thaønh taâm ñoäng loaïn
Quaùn thoâng chính mình töï taâm an
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY

Yêu Cha
Yêu cha con lại yêu nhiều
Nhớ cha lại đạt những điều cao siêu
Thanh bình tâm thức càng yêu
Con hòa chơn khí, tự yêu chơn tình
Yêu cha con lại yêu nhiều
Tràn trề quý mến lại càng biết yêu
Yêu cha cảm hóa được nhiều
Cha yêu nhơn loại trao tình mọi nơi
Yêu cha mến cảm chơn lời
Tâm con thổn thức những lời cha ban
Lệ rơi tuôn chảy hai hàng
Yêu cha con mới đuợc an tâm hồn
Yêu cha học hỏi thiết tha
Tình cha sâu đậm chan hòa nơi nơi
Yêu cha con lại thật thà
Cảm minh vũ trụ tâm hòa hư không
Yêu cha con lại yêu nhiều
Cha không xa cách cha trong mọi người
Yêu cha ướm nở nụ cười
Cha ban tình đẹp vui cười hòa yêu
Yêu cha học hỏi thiết tha
Tình cha sâu đậm chan hòa nơi nơi
Yêu cha con lại yêu nhiều
Cha ban tâm đạo, con thì nhận thêm.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
11-1982
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NGHE BĂNG GIẢNG ÐỨC THẦY
CHAY-MẶN
Trích từ Kinh A Di Đà - Phần Vấn Đạo
Bạn đạo 1: Thưa chị , trong phép thiền Vô Vi đó, thì Thầy có giảng cũng như Cha có dạy, là người tu tới
trình độ nào thì độ được phần hồn con vật mà lại ăn thịt nó. Thì xin chị cho biết mình độ phần hồn đó là
mình khuyên nó đi tu hay là mình độ là mình rước nó vô cái Tiểu Vũ Trụ của mình?
Bạn đạo 2: ... Thì Thầy nói trong trình độ tu tập, ăn chay là rất tốt, nhưng mà khi mà mình đã đạt được
một cái trình độ cao rồi đó thì độ có nghĩa là rước nó vào cái Tiểu Vũ Trụ để cho nó có cơ hội tu tiến, đó
là lời giải thích của Thầy.
Bạn đạo 1: Là ví dụ là cái phần Hồn đó là một cái nguyên căn lớn, họ mắc tội, rồi qua cái... (nghe không
rõ) của Địa Ngục rồi họ lên, họ mang lốt thú bốn chân, thì bây giờ mình rước nó vào rồi cũng như mình
nhốt vào cái Tiểu Vũ Trụ của mình, thì như vậy mình hạn chế cái sự tiến hóa nó chăng?
Bạn đạo 2: Sự suy luận của con thì cũng có thể giải thích được, nhưng mà con biết chắc rằng sẽ không
thỏa đáng cái nhu cầu muốn tìm hiểu của anh Phương. Con xin Thầy cứu bồ.
Đức Thầy: Cho nên mình ăn rau cỏ, nó là cũng tội ác thủ trảm bá đao. Mà nếu chúng ta ăn chay trường
mà không có biết làm Pháp Luân Thường Chuyển thì tánh nào cũng tật nấy mà thôi, không phát triển
được. Bây giờ chúng ta có Pháp Luân Thường Chuyển để xây dựng trật tự thì cái phần luồng điển của rau
cỏ vô chúng ta, chúng ta cũng sắp về trật tự Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra Thủy, Thổ ra Thổ, thanh
ra thanh, trược ra trược, rồi nó sẽ tiến hóa. Còn những con thú mà nhập trong thể xác của chúng ta cũng
vậy, cũng qua cái Pháp Luân Thường Chuyển từ mặn biến thành chay. Cho nên một Vị Tiên Ông được đi
trên trời, chúng ta dòm thấy có một luồng sáng phía sau, là cái gì đó? Là Ngài đem những phần đó đi cho
nó tiến hóa theo trình độ sẵn có của chính chúng nó, nó mới có cơ duyên tiến. Khi mà chúng ta thấy được
hình hài của nó thì trong đó, khi mà chúng ta thấy, chúng ta lại cầu nguyện, cầu siêu cho chúng nó.
Người tu ăn phải biết cầu siêu cả cọng cỏ để cọng cỏ được tiến hóa. Mà khi chúng ta, trung tim bộ đầu
chúng ta hướng thượng, tưởng một chút, rút nó đi lên rồi, và nó sẽ ở ngay cái chỗ đó và nó tiếp tục tiến
hóa theo chu trình sẵn có, trình độ sẵn có của chính chúng nó. Còn khi mà chúng ta đem vào trong cái
Tiểu Thiên Địa này thì Lục Căn, Lục Trần lo săn sóc và giãi bày, khuyên lơn chúng nó và để chúng nó lo
tu rồi nhiên hậu Chủ Nhơn Ông mới có nhiệm vụ đưa nó tiến lên.
Cho nên có cơ sở tu học, tiến hóa của con thú ở bên trên và có cơ sở tu học tiến hóa của con người. Cho
nên những người tu Vô Vi, Pháp Lý Vô Vi sau này nhận phướng của Quan Âm và để đi hiệu triệu vạn
linh đi học tu và nhập vô các giới Trung Thiên, và chỗ tiến hóa con thú cũng có được lên tiến hóa. Cho
nên sau này kêu bằng Hộ Pháp, độ cả Thiêng Liêng chớ không phải tu chấp trong cái bản thể này, việc
làm lớn rộng chứ không phải việc làm eo hẹp. Tất cả cây cỏ cũng mong tiến hóa vì tội nó nặng hơn con
thú, nó mới thủ trảm bá đao chớ nó không phải nó nhẹ đâu. Đừng tưởng tôi ăn chay rồi tôi thành Phật Không có! Con bò ăn cỏ cũng không thành Phật và nó vì lập hạnh hy sinh, bị phanh thây rồi nó mới có
cơ hội tiến hóa tới con người, chớ con người thức tâm rồi, có cái tâm độ tha người mới tiến tới Thần,
Thánh, Tiên, Phật. Còn nếu không có tâm độ tha thì không có bao giờ tiến tới Thần, Thánh, Tiên.
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THƠ BẠN ÐẠO
Nhớ Thầy thì phải lo tu, trong lòng có những
cảm xúc muốn chia sẻ với bạn đạo, nên mạo muội
gởi lên TBPTDN, nói lên cảm nghỉ của mình và
cũng tự nhắc nhở mình,Tôi nghĩ rằng chắc có
nhiều anh em cũng đang nhớ Thầy như tôi,
vậy thì cùng đọc cho đỡ nhớ nhé các bạn.
NHỚ THẦY
Thầy đã đi rồi con ở lại
Tự mình định đoạt lấy tương lai
Người tuy xa cách tâm tồn tại
Đêm vắng mình con tự miệt mài
>>
Miệt mài tu luyện rõ tình thâm
Đạo đời chưa trọn phải giáng lâm
Duyên may tái ngộ tình thắm thiết
Nắm vững đường tu chẳng sợ lầm
>>
Sợ lầm tạo động trí bất minh
Tình Thầy ban rãi thức tâm linh
Bình tâm chấp nhận nơi hoàn cảnh
Giải tỏa nghiệp tâm tự biết mình
>>
Biết mình trì trệ quyết trí tu
Tu sửa hằng ngày tự thấy ngu
Ngu đời khôn đạo khai tâm thức
Phát triển không ngừng sống an du
>>
An du tự tại lòng bình thản
Thực hư cảnh tạm sống dễ dàng
Tâm không vương vấn vì vật chất
Đến phút ra đi được nhẹ nhàng
>>
Nhẹ nhàng không bận nghiệp trần gian
Duyên đời đã dứt hết thở than
Vui say mùi đạo cùng Trời Phật
Sống chết chẳng màng thật cảm an.
San Jose ngày19/3/2013
Kính bái
Lý Vĩnh
-----

TỨ ĐẠI
Tứ đại xác thân của ngũ hành
Linh hồn chiết tử từ thiên thanh
Họp thành sắc tướng sự huyền diệu
Các đấng thiêng liêng đã tạo thành
Saigon 13.3.2013
Minh Vô Vi
GIẢI THOÁT
Tu nhân tích đức được lên Trời
Pháp đạo hoàn thành hồn thảnh thơi
Pháp lý Vô Vi đạt giải thoát
Luyện hồn xuất thế độ muôn nơi
Saigon 14.3.2013
Minh Vô Vi
VÃNG SANH
Nhẹ làm Trời, nặng làm đất
Hai câu chơn lý tuyệt vời mở khai
Ông Trời vĩ định phân hai
Từ thời vô thủy đến nay vẫn tồn
Ông Trời chiết tử linh hồn
Xuống trần tiến hóa trường tồn độ tha
Ai ơi thanh nhẹ cùng Cha
Hành trình tịnh đắc thăng hoa độ đời
Làm người đừng có mê chơi
Đến ngày già yếu trách Trời oán than
Bắt cầu niệm Phật chỉnh trang
Tý thời hành đạo mở mang kịp thời
Xứng danh làm kiếp con người
Hồn thanh nhẹ bước lên Trời vãng sanh
Saigon 12.3.2013
Minh Vô Vi
---Tâm tôi tu tiền thiếu thốn,
Thành thử tôi tạm tránh tốn tiền tiêu.
Tâm tôi tu thật thảm thiểu,
Tối tâm tôi tự tu thiền trong tâm.
Tâm tôi tu trong thức tâm,
Tối tối tập trung thành tâm tham thiền.
Tâm tôi tu thành thật thiền,
Tiến tới tâm thân tu tựa Thầy Tám.
Tâm tôi tu trị tánh tham,
Tu thiền tinh tấn, thôi thèm trần tâm.
Tâm tôi tu thật thành tâm,
Tu thiền tu thật, tự tầm tự tu.
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
19/02/13 Hoàng Kiệt
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