Số: 944 Ngày: 11 tháng 8 năm 2013

Hành Thông
Hành thông tự giác tự về Trời
Hành thông đời đạo hiểu rõ lời
Tâm hướng sinh lực càn khôn chuyển
Tự tu tự thức tự cảm yên
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 23/10/2003 đến 29/10/2003
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) Quí thöông muoân loaøi laø sao?
2) Khai trieån taâm töø baèng caùch naøo?
3) Ñaïi ñoàng laø sao?
4) Ñaïi ñoàng tu tieán laø sao?
5) Qui nguyeân baèng caùch naøo?
6) Muoán trôœ veà nguoàn coäi thì phaœi laøm sao?
7) Chaùnh phaùp laø sao?
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1) San Francisco 23-10-03 4:01AM
Hoœi: Quí thöông muoân loaøi laø sao?

2) San Francisco 24-10-03 7:05AM
Hoœi: Khai trieån taâm töø baèng caùch naøo?

Ñaùp: Thöa quí thöông muoân loaøi laø phaœi khai trieån
taâm töø
Keä:
Quí thöông muoân loaøi trieån khai thieàn
Giaœi toœa phieàn öu töï giaùc yeân
Uyeån chuyeån khoâng ngöøng töï giaùc hieàn
Khai minh ñôøi ñaïo caœm giao lieàn

Ñaùp: Thöa khai trieån taâm töø baèng caùch nhòn nhuïc
toái ña
Keä:
Qui nguyeân thanh tònh töï quang minh
Chuyeån hoùa khoâng ngöøng qui moät moái
Hoïc hoœi voâ cuøng töï giaùc minh
Haønh trình soáng ñoäng phaùp phaân trình

3) San Francisco 25-10-03 4:15AM
Hoœi: Ñaïi ñoàng laø sao?

4) San Francisco 26-10-03 6:00AM
Hoœi: Ñaïi ñoàng tu tieán laø sao?

Ñaùp: Thöa ñaïi ñoàng laø moïi ngöôøi ñoàng tham döï
Keä:
Daán thaân coäng taùc soáng chung vui
Theå hieän chôn taâm roõ ñaïo muøi
Quí töôœng Trôøi cao chaúng coù luøi
Ñoàng haønh tu tieán töï reøn trui

Ñaùp: Thöa ñaïi ñoàng tu tieán laø moïi ngöôøi thöùc taâm
ñoàng tu söœa tieán hoùa toâùt
Keä:
Thöïc haønh xaây döïng cuøng chung tieán
Caœm thöùc nhôn gian töï giaœi phieàn
Qui moät tình Trôøi khoâng bieán ñoäng
Thöïc haønh chaát phaùt chaúng caàu mong

5) San Francisco 27-10-03 5:00AM
Hoœi: Qui nguyeân baèng caùch naøo?

6) San Francisco 28-10-03 8:19AM
Hoœi: Muoán trôœ veà nguoàn coäi thì phaœi laøm sao?

Ñaùp: Thöa qui nguyeân baèng caùch duõng haønh
Keä:
Dõuõng haønh tieán hoùa lyù thaâm saâu
Caøng thöùc caøng tu roõ nhieäm maàu
Tieán trieån khoâng ngöøng qui chuyeån toát
Quí yeâu muoân loaïi giaœi côn saàu

Ñaùp: Thöa muoán trôœ veà nguoàn coäi thì duõng haønh
chaùnh phaùp
Keä:
Duõng haønh chaùnh phaùp töï veà ngoâi
Giaœi quyeát taâm thaân tieán giaœi hoài
Taâm töôœng Trôøi Phaâït qui moät moái
Giaœi meâ phaù chaáp tieán töø hoài

7) San Francisco 29-10-03 3:00AM
Hoœi: Chaùnh phaùp laø sao?
Ñaùp: Thöa chaùnh phaùp laø xuaâùt phaùt ñi leân
Keä:
Meâ meâ tænh tænh ñi leân hoaøi
Thöùc giaùc minh taâm töï söœa ngay
Ñöôøng ñaïo qui hình töï ñoåi thay
Chôn taâm saùng suoát traœ vay ñaøng hoaøng
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Mẹ ơi!
Mẹ ơi! Con đã nhận lời,
Mẹ khuyên Mẹ bảo con thời lo tu.
Mẹ ơi! Thế sự tiền xu,
Dạy con đau khổ con ngu suốt đời.
Nghe qua Chơn Lý thức lời,
Mẹ ban ân điển con thời cảm thương.
Thương Cha quý Mẹ tạo gương,
Đường Đời đường Đạo hai đường phải đi.
Hành trình con phải dự thi,
Nhiều bài cay đắng con thì thức tâm.
Ngày nay đón Mẹ mừng thầm,
Mẹ răn Mẹ dạy con tầm đường đi.
Ly hương xa cách nhiều kỳ,
Luân hồi nhiều kiếp học thi tiến dần.
Đóng vai đào kép nghĩa ân,
Tràn đầy tình tứ ân cần sửa sai.
Nợ đời gánh nặng hai vai,
Quên Cha vắng Mẹ đổi thay thế tình.
Hướng ngoại tán thưởng đẹp xinh,
Quên căn quên cội, quên mình nợ duyên.
Tự hành loạn động tâm xuyên,
Đường hư ngụy tạo khó yên tâm hồn.
Vạn linh tiến hóa sanh tồn,
Tạo phần mê chấp khó ôn lại bài.
Càn khôn vũ trụ thanh đài,
Ban ơn hỗ trợ ngày ngày dựng xây.
Nay con lại gặp được Thầy,
Người thương người độ vui vầy cảm giao.
Từ bi bình đẳng đổi trao,
Dạy cho hiểu đạo bước vào càn khôn.
Thực hành nguyên lý sanh tồn
Bằng lòng học hỏi giải cồn si mê.
Tự con thức hướng trở về,
Tìm Cha gặp Mẹ tương kề bên con.
Hành trình biển cả núi non,
Tràn đầy nước mắt, rõ con đang hành.
Thực hành nguyên lý thanh thanh,
Nhớ Mẹ! Truyền cảm điển thanh chan hòa.
Tình thương huynh đệ một nhà,
Cha yêu ban phước vui hòa học tu.
Tu là sửa chữa, đừng ngu,
Ví mình là họ, an du tâm hồn.
Chẳng còn nuôi dưỡng ác ôn,
Thương yêu tha thứ giữ hồn tiến thăng.
Cảnh đời tâm đạo chuyển sang,

Học bài vay trả khai màn đạo tâm.
Mẹ ơi! Siêu lý diệu thâm,
Giúp con học hỏi con tầm đường đi.
Tự con dẹp bỏ sân si,
Tình thương đạo đức con thì học thêm.
Tham thiền thực tập đêm đêm,
Hồi sinh tự thức ấm êm tâm hồn.
Học hành quán cải tự ôn,
Hành trình sâu rộng ý tồn lý chơn.
Cảm minh thiên địa quy huờn,
Một lòng dạy dỗ người ôn lại bài.
Mẹ ơi! Cảm nhận con sai,
Tự đày, tự thức, công dày Cha ban.
Lệ rơi tuôn chảy hai hàng,
Nằm đêm thương nhớ bàng hoàng nội tâm.
Mẹ đâu? Con phải siêu tầm,
Đâu dè Mẹ đã âm thầm trong con.
Cùng con bàn bạc nỉ non,
Mẹ thương Mẹ bảo giúp con tràn đầy.
Thương yêu trú ẩn trong nầy,
Cho con khai mở vui vầy cảm giao.
Sơ sinh cho đến thuở nào,
Mẹ yêu vẫn giữ vẫn trao đổi tình.
Thực hành mến cảm địa linh,
Tâm minh đời đạo giữ mình Cha ban.
Thực hành chơn pháp cảm an,
Soi Hồn giải tỏa bàng hoàng nội tâm.
Pháp Luân Thường Chuyển khai tầm.
Khí nguyên thành trụ giải lầm giải mê.
Chẳng còn lý luận khen chê,
Tham thiền nhập định mãi mê xuất hồn.
Cảm minh vạn lý sanh tồn,
Sanh Trụ Hoại Diệt giữ hồn lo tu..
Mẹ ơi! Con đỡ phải mù,
Trở về thanh cảnh con tu hoài hoài.
Hồn con nhớ Mẹ hằng ngày,
Một lòng khai triển chẳng thay pháp trình.
Quán thông tự thức một mình,
Ban ơn từ điển đệ huynh đêm ngày.
Cùng chung học hỏi nơi Thầy,
Quy y Tam Bảo nơi nầy dễ tu.
Chẳng còn lý luận tiền xu,
Vẹt mây vượt cõi âm u của đời.
Học hành minh trược hợp thời,
Quân bình tự thức đời đời yên vui.
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Mẹ ơi! Con nguyện rèn trui,
Cùng chung nguyên lý Mẹ vui con hòa.
Thức hồn dẹp bỏ cái ta,
Lấy không làm đích chan hòa tình thương.
Tình đời tạm bợ dựa nương,
Tình Cha sống động yêu thương hoài hoài.
Con yêu tận độ thân nầy,

Tạo duyên cứu giúp cùng Thầy ban ơn.
Tình thương huynh đệ keo sơn,
Gắn liền thanh giới chẳng hờn chẳng mê.
Bình tâm thức giác trở về,
An ninh Nguồn Cội, muôn bề đạt thông.
Đến đây tạm dứt lòng vòng,
Chúc Mẹ ổn định khai tòng giác quang.

Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
Montreal, 16-07-1987
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHAY MẶN 26
Vấn Đáp ( tiếp theo)
Đức Thầy: Xứ này ăn thịt, giết thú nhiều, nhưng một ngày nào bớt con thú rồi, không biết làm sao,
còn loạn nữa, dễ loạn lắm. Thiếu ăn cũng có thể giết người để mà sống. Những cảnh đó hồi xưa ở Cửu
Long, ở Hồng Kông cũng đã có rồi, giết người làm bánh bao bán, thiếu. Vì không có ăn cái đó không
có ấm áp, cần phải ăn cái đó nó ấm áp. Thì chúng ta người tu, chúng ta ăn rau, ăn luồng điển tự nhiên
của trời đất, cơ tạng chúng ta nó nhẹ, nó không có đòi hỏi nhiều, cái ác ý không có nhiều, thanh nhẹ
hơn, dễ vui hòa hơn. Các bạn trước kia cũng là ăn mặn, ăn thịt, nhưng mà ngày nay ăn chay các bạn
thấy khỏe, thấy bớt nợ nần trong tâm thức, trí óc nhẹ, vui, nghe đạo dễ hiểu hơn.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con có đứa con năm tháng, và con muốn biết cái thái độ con phải giữ thế nào
để giúp cho con con nó tiến hóa về mặt tâm linh. Tại vì về mặt ăn uống, con không biết là nên cho, có
thể cho đứa con con nó ăn mặn, và nếu nó ăn mặn như vậy thì nó có thể có ảnh hưởng nào về cái sự
tiến hóa về tâm linh của con con sau này hay không?
Đức Thầy: Ăn mặn thì nó chậm tiến hơn. Nếu mà nó ăn chay đầy đủ vitamin, khỏe mạnh thì cái tâm
hồn của nó nhẹ hơn, nó dễ học đạo hơn. Mà nếu mà ăn thịt, nó phải qua học một cái lớp trược, khó
khăn lắm nó mới tiến về đạo được. Nó có lý do rất rõ ràng, tất cả đồ chay thì nó không có loại máu
động loạn trước khi chết. còn con thú trước nó động loạn lắm, thành ra con nít mình có thể, trong cái
cơ này, cứu giúp nó, cho nó biết về chay hơn là mặn. Thì tương lai đây rồi cũng sẽ bớt thịt và cây cỏ
thay thế thực phẩm cho chúng sanh. Chứ con nít chỉ có quen thôi, nó quen rồi là nó tự nhiên rồi từ đó
đầu óc nó thanh nhẹ, dễ dãi hơn.
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THƠ BẠN ÐẠO
TẤU BÀI
Khai triển điển năng xin góp bài
Minh khai trí tuệ chẳng so tài
Nghe bài Thầy giãng tự minh lý
Thấu điển hóa văn, tự tấu bài
Saigon 11.05.2013
Minh Vô Vi
ĐẠI PHƯỚC
Linh hồn sống mãi học đời đời
Quý lắm bạn ơi ! chẳng phải chơi
Đắc tịnh kiến hồn là đại phước
Chúc ai thành đạt độ muôn nơi
Saigon 11.05.2013
Minh Vô Vi
THẦY DẠY
Ba pháp Thầy trao ráng luyện tri
Mười điều Thầy chỉ gắng hồi quy
Tháng ngày vui vẻ siêng hành pháp
Tư kỹ hẹp hòi, tâm bất tri
Saigon 11.05.2013
Minh Vô Vi

THOÁT KHỔ
Thân thương đồng cảnh trần như nhau !
Tứ khổ chịu chung chẳng khác nào ?
Nghiệp lực trả vay đầy cảnh khổ
Tổ Thầy chỉ pháp thoát buồn đau
Củ Chi 23.06.2013
Bá Tùng
---HỒN THƠ
Diệu pháp thi thơ bút diễn lời
Ngôn từ miêu tả ý tình thơ
Định tâm bế giác còn vời vợi
Cảnh thế trần đời nhắn nhủ tôi.
Dụng tiến di đà trông bát ngã
Lời ru cao cả hỡi hồn ơi !
Thiện duyên mở lối chơn tình tới
Trí tuệ minh thông rõ đạo ngời.
Cà Mau 09/08/2013
Văn Phong
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