Số: 1002 Ngày: 21 tháng 9 năm 2014

Chung hôïp chung vui giaûi giaác mô
Tình Trôøi thanh tònh qui duyeân Trôøi
Thieân cô roõ reät chuyeån tình lyù
Haønh khoå taâm linh tieán hôïp thôøi
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 14/12/2004 ñến 20/12/2004
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 ñường:
1) Thật thà bằng cách nào mới ñúng?
2) Bịa ñặt là sao?
3) Nói thêm có ích gì không ?
4) Hại ñối phương có ích gì không ?
5) Thiếu nhẫn có kết quả gì không?
6) Nhịn nhục tối ña kết quả không?
7) Quí tưởng Trời cao có ích chi?
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1) Atlantic city, 14-12-04 3: 31 AM
Hỏi: Thật thà bằng cách nào mới ñúng?

2) Atlantic city, 15-12-04 0: 52 AM
Hỏi: Bịa ñặt là sao?

Ðáp: Thưa có gì nói nấy không bịa ñặt
Kệ:
Có gì nói nấy mới thật ñúng
Trời quí người thật hơn là vàng
Thân tâm yên ổn nói năng an
Tự thức chính mình pháp phân quang

Ðáp : Thưa bịa ñặt là nói thêm không ñúng
Kệ :
Bịa ñặt nói láo chẳng ích gì
Tâm không yên trí không yên ñộng
Ðặt ñiều giết hại ñối phương ñộng
Tâm trí bất ổn gieo loạn ñộng

3) San Diego, 16-12-04 6 : 05 AM
Hỏi : Nói thêm có ích gì không ?

4) San Diego, 17-12-04 10: 55 AM
Hỏi : Hại ñối phương có ích gì không ?

Ðáp : Thưa nói thêm có hại cho ñối phương
Kệ :
Nói thêm bớt có hại tâm thân
Trí tiến không ñúng không chỗ yên
Học Hỏi không xong chuyển tiến phần
Tâm không thanh tịnh lại không yên

Ðáp : Thưa hại ñối phương sẽ bị nhân quả
Kệ :
Gieo nhân hái quả trong không lành
Quí tưởng trời cao tự hướng thanh
Chuyển hóa vô cùng gieo ý tốt
Thanh tịnh qui nguyên duyên thật quí

5) San Diego, 18-12-04 6 : 28 AM
Hỏi : Thiếu nhẫn có kết quả gì không?

6) San Diego, 19-12-04 6: 45 AM
Hỏi: Nhịn nhục tối ña kết quả không?

Ðáp: Thưa thiếu nhẫn ñều là không kết quả tốt
Kệ:
Nhịn nhục sẽ ñạt kết quả tốt
Khai thông trí tuệ tự phân qua
Thiền tâm thanh nhẹ phát chơn lòng
Phát triển theo chiều uyển chuyển thông

Ðáp: Thưa nhịn nhục tốt ña rất kết quả
Kệ:
Phân minh ñời ñạo tự chan hòa
Giải tỏa phiền ưu tự vượt qua
Uyển chuyển không ngừng tâm tự thức
Cảm minh Trời Phật nhẫn thanh hòa

7) San Diego, 20-12-04 10: 36 AM
Hỏi: Quí tưởng Trời cao có ích chi?
Ðáp: Thưa quí tưởng Trời cao trí phát triển
Kệ:
Thông qua tự hiểu nguyên lý trời
Học Hỏi vô cùng trí thảnh thơi
Vũ trụ càn khôn qui một mối
Bình tâm tu luyện hướng về trời
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
THỰC HÀNH
Tôi cùng ông Tám vô cùng
Hành thông chơn pháp tự vùng ñứng lên
ðiển thanh nền tảng vững bền
Khai thông liên tục ñạt nền Hư Không
Chẳng còn trong ước ngoài mong
Thân Tâm sẵn có khai vòng tự ñi
Tiến trình hợp thức hợp thì
Giải mê dẹp ñộng khắc ghi tiến trình
Chung quy cũng sống một mình
Quy Hồn quy Vía quy tình chánh chơn
Chẳng còn thua thiệt chẳng hơn
Biết ơn Tạo Hóa biết ñờn ñứt dây
Sửa mình tiến hóa hằng ngày
Tâm không lợi dụng giữa Thầy với ta
Vạn linh chung hợp một nhà
Thực thà tiến giác tình ta tình người
Sửa mình tự xét tự cười
Chính ta tăm tối xa Trời khó minh
Tu thiền nguyên lý dưỡng sinh
Nằm trong Chơn Lý do mình ñạt thông
Thực hành lập hạnh góp công
Tình thương ðạo ðức khai vòng nở hoa
Từ trong Nguồn gốc một Cha
Thương yêu khai triển Tâm hòa với Tâm
Càn Khôn huynh ñệ mừng thầm
Nay ñà tương ngộ sưu tầm Lý Chơn
Tình thương giao cảm keo sơn
Phá mê phá chấp quy hườn thực hư
Thế gian phận sự làm người
Thực hành trật tự người người cảm vui
Vượt qua Thanh Trược hai mùi
ði xe hai bánh rèn trui tiến hoài
Tương sinh tương ngộ có ngày
Dày công ñiêu luyện thân này cảm vui
Bình minh ướm nở ðạo mùi
Giao duyên khắp xứ rèn trui tiến hoài
Thực hành biết rõ mình sai
Không hành ỷ lại phân hai nẻo ñường
Xác thân tứ ñại tự lường
Không minh tự sát tạo ñường trược ô
Hòa ñồng khai triển Hư Vô
Bước vào tâm thức gặp Bồ bên trong
Thành Tâm khai triển một vòng
Khai thông Nhâm ðốc tự tòng lý chơn

Pháp luân thường chuyển quy hườn
Trong ðời có ðạo thọ ơn Cha Trời
Nguyên năng sẵn có ñời ñời
Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao
Hành trình kẻ trước người sau
Bạc phơ tai tóc mắt màu ñổi thay
Thực hành tự ñạt vui say
Phần Thanh phần Trược ñổi thay hoài hoài
Nhơn Ông Hồn Chủ là Ngài
Ra vô gánh vác lập ngày quang vinh
Thấm nhuần lại rõ Chơn Tình
ðường tơ kẽ tóc tự mình thóat thân
Hồi sinh thức giác muôn phần
Cộng ñồng Tiên Phật ban ân người ñời
Học rồi phải trả phải rời
Phải quy chơn trạng tạo lời thanh cao
Vô cùng từ thấp ñến cao
Công bằng nhịp thở cảm giao ñồng hành
Thế gian của cải hóa sanh
ðổi thay thay ñổi ñạt thanh ñạt hòa
Tâm thành khai triển lý xa
Cành nanh tăm tối khó hòa nơi nơi
Vạn linh chuyển hóa bởi Trời
Trong vay có trả có ðời dạy ta
Vô cùng thức giác tương hòa
Tay không dự cuộc thiết tha nhân tình
Bình sanh học hỏi làm thinh
Học kiên học nhẫn sửa mình mới nên
Hòa ñồng trật tự vững bền
Vô cùng tiến hóa ñạt nền Hư-Không
Giải thông chơn trạng khai vòng
Minh Tâm kiến Tánh Thiên tòng cảm giao
Bên trong sáng suốt thuở nào
Bằng lòng cộng tác trước sau dung hòa
Không ngoài chơn tánh thật thà
Không còn xảo trá gạt mà ðạo Tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Tầm ñường khai triển âm thầm dựng xây
Chớ nên tạo chức làm Thầy
Luận bàn bình ñẳng việc này việc kia
Cộng ñồng nhứt trí chẳng chia
Thực thi ðời ðạo chẳng lìa lý chơn
Mọi người tự thức tùy cơn
Nhận ta tăm tối chẳng hờn kẻ minh
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Sửa mình hòa cảm nhơn tình
Tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời
Trời ban luận xét chơn lời
Học hoài không hết học nơi thanh hòa
Càng ngày càng tiến càng xa
Hồn ra khỏi xác Hồn hòa Hư Không
Cộng ñồng Tiên Phật ước mong
Dìu cho thiên hạ tiến tòng giải mê
Chẳng còn mê chấp khen chê
Trung dung tiến hóa hướng về nội Tâm
Ly khai cái cảnh sai lầm
Tầm ñường nẻo chánh chơn Tâm hợp hòa
Chẳng còn ñộng loạn ta bà
Thân Hồn tiến hóa tự hòa Hư-Không
Nhìn xem sông núi một vòng
Vững bền khai triển thiên tòng cảm giao
Phong ba bão táp ào ào
Sững sờ thanh trụ giữ cao thấp tầng
Thực hành bền chí góp phần
Dựng xây nguồn ðạo cơ tầng giải phân
Núi sông cộng tác ân cần
Dựng xây Vũ Trụ giữ cân luật Trời

Hòa ñồng thanh khí lập ðời
Hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa
Dựng xây của cải lập ñà
Triển khai vật lý tưởng hòa cảm minh
Loài người thức giác vui tình
Càn Khôn bù ñắp tạo minh tạo hòa
Tranh giành ñất biển cách xa
Quên Hồn quên Vía quên hòa nội Tâm
Tạo thêm chủ nghĩa sai lầm
Giết nhau vô lý chẳng tầm lý chơn
Hồn là bất diệt quy hườn
Vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật Trời
Tay không giáng thế ở ðời
Giựt giành tạo khổ khó rời khổ ñau
Thương nhau lại rõ nhiệm mầu
Càn Khôn hợp nhứt ñuôi ñầu khai thông
Trong vòng trật tự góp công
Tình thương huynh ñệ giải thông cơ hàn
Cảnh ðời khai mở nhiều ñàng
Chung quy cũng phải mở màn phát Tâm
Lòng tham ước vọng khai tầm
Tùy thời khai triển tùy tâm hợp hòa.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Bellevue, 12-06-1982
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHÂN KINH 1
Chung vui nhơn loại khắp trần gian
Cố gắng tu tâm sửa bạc bàn
Nguyên lý sống ñộng tùy duyên thức
Bình tâm thanh tịnh sống tâm an
“Chung vui nhơn loại khắp trần gian”:
Nhơn loại ñồng trong một nguyên lý hóa hóa sanh sanh, phải vui hợp mới tiến bước ñược.
“Cố gắng tu tâm sửa bạc bàn”:
Cố gắng tu tâm, sửa nội tâm cho nó quân bình. Nhiên hậu mới bạc bàn nguyên lý, nắm ñó mà tu tiến.
“Nguyên lý sống ñộng tùy duyên thức”:
Nguyên lý của Trời ðất lúc nào cũng sống ñộng. Nếu chúng ta thanh tịnh, thì chúng ta hiểu ñược Trời, ðất
và ðạo lúc nào cũng bình an.
“Bình tâm thanh tịnh sống tâm an”:
Lúc ñó cái tâm chúng ta quân bình thanh tịnh. Sống một cuộc sống an lành, có Trời, có ðất, có ðạo.
Chung vui trong huynh ñệ tỉ muội, sống trong có có không không mà tiến hóa. Biết cơ thể là tạm. Tất cả
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mọi người giáng lâm xuống thế gian, một thời gian rồi cũng phải ra ñi. ði bằng cái gì? ði bởi phần hồn.
Phần hồn phải tu, ñạt tới quân bình, mới dứt khoát không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh nữa, mới thật sự tiến
hóa ñi lên thay vì ñi xuống.
Vui trong sự thanh nhẹ của Trời ðất mà tiến hóa, không còn bỡ ngỡ nữa. Hiểu ñược cái nguyên lý có
Trời, có ðất, có ðạo là lúc nào cũng bình an, an vui trong sự ñối ñãi giữa con người và con người, nó bộc
lộ một tình người sống ñộng, vui ñẹp trong xây dựng tiến hóa chung, không còn sự bỡ ngỡ nữa. Mình hiểu
ñược cái gốc gác của chính mình ñâu còn bỡ ngỡ.
Thành tâm tu luyện. Cần sự thanh tịnh mới tiến hóa. Cần sự thanh tịnh mới thật sự sáng suốt. Xây
dựng cho cơ ñồ tâm linh của chính mình ñang làm chủ cái Tiểu Thiên ðịa này là cái thể xác. Phần hồn
không sáng suốt làm sao làm việc ñược? Phần hồn phải thanh tịnh tức là sáng suốt. Quyết ñịnh việc gì nó
cũng rõ rệt, không có tai hại cho chính mình, và không có hại tất cả mọi người ở chung quanh, mới kêu
bằng ñạo ñức.
Thế gian này chỉ có một ñạo tình thương và ñạo ñức. Thương mình mới chịu tu, khai mở ñược thanh
tịnh mới biết ñạo ñức là cái gì. Biết con ñường ñi tiến hóa
bằng cách nào cho thích hợp và dễ dứt khoát không bị lưu luyến ở nơi cảnh tạm nữa. Lúc nào cũng vui
trong thanh tịnh. Quý thương chính mình mới biết quý thương vạn linh cùng Trời Phật. Trời Phật ñã dày
công, dứt khoát vượt khỏi sự lôi cuốn của trần gian, mới xứng ñáng là Trời Phật trong thanh tịnh, từ bi và
ñại bi tận ñộ quần sanh. Lúc nào cũng ban chiếu cho quần sanh sống trong một cảnh sống an
vui ñầy ñủ, không có thiếu thốn.
Nhưng mà làm người vì tăm tối, phần hồn giam trong cái thể xác. Tiểu Thiên ðịa này tăm tối. Tham
nó càng tham thêm. Xây dựng trong tham dục chớ không có giải thoát. Chỉ có người tu dứt khoát mới giải
thoát. Tu mà không ñạt tới quân bình thì rất khó dứt khoát. Chúng ta tu ñạt tới quân bình, hiểu ñược
nguyên lý của Trời ðất và chính bản thân, thì sự liên hệ không ngừng nghỉ, tiến hóa tới vô cùng, khỏe
mạnh. ðiển lành của càn khôn vũ trụ lúc nào cũng hỗ trợ cho thân xác ñược an khương, tự tại trong thanh
tịnh tu tiến.
Chúng ta ñêm ñêm ngồi thiền là làm việc với Thượng ðế. Thượng ðế là làm việc với tất cả những sự
thanh nhẹ nhứt của cả càn khôn vũ trụ, cho nên chúng ta mới sớm thanh tịnh ñược. Mỗi một giờ thiền của
chúng ta là giờ làm việc, chớ không phải giờ chơi giỡn ñâu. Chúng ta phải nghiêm chỉnh như vậy thì con
ma lười biếng trong thể xác nó mới tự ñộng rời khỏi thể xác và siêng năng tu tiến. Mới thấy nhiệm vụ của
nó ñêm ñêm phải làm mới tiến. ðêm ñêm không hành thì không bao giờ tiến. Cho nên, mọi người tu Vô Vi
ñều ân cần làm việc. Thấy chính chúng ta ñang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ; không phải làm việc cho
chính mình. Lúc
nào cũng học từ bi và thực hiện từ bi. Mở rộng ñường ñi cho phần hồn sau khi lìa khỏi xác. Việc làm có ý
nghĩa. ðêm ñêm làm như vậy là lo cho tương lai của phần hồn. Không bị tội phước, không bị ràng buộc
bởi những sự sai lầm mà chính mình ñã tạo nhiều kiếp.
Cho nên tu thì mới vượt khỏi. Không tu không cách nào tháo gỡ ñược những sự rối ren trong nội tâm,
mà tiến hóa về chơn thức sẵn có của chính chúng ta. Từ ñó chúng ta mới có cơ hội tiến tới ánh sáng vô
cùng ở cõi trên. Sẽ không còn lo âu và dứt khoát tất cả những sự ràng buộc trong nội tâm. Tiến trong sự
thanh nhẹ an bình. Khắp thế gian, nhơn loại mọi người ý thức ñược nguyên lý của Trời ðất thì cuộc vui nó
sẽ bừng dậy. Vui biết là bao nhiêu. Nhìn nhau trong xây dựng; không có nhìn nhau trong mưu lợi.
Người tu Vô Vi có cơ hội họp mặt với nhau trong mỗi ñại hội, là trong cái tinh thần xây dựng. Nhìn
nhau coi thử người này có thiền tốt không? Mặt tươi mắt
sáng không? ðó là cũng ñủ trả lời cho chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta ñường phải ñi. Cho nên chúng ta
luôn luôn có ñại hội chung vui. Huynh ñệ có cơ hội bạc bàn bất cứ ở góc trời nào trong tinh thần xây dựng
dẫn tiến, tu tâm sửa tánh rõ ràng.
VĨ KIÊN – LƯƠNG SĨ HẰNG
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn ñạo hương tâm cấu nguyện cho bd HUỲNH KHIÊM LIỄNG.
Mất ngày 15.9.2014 (nhăm ngày 22.8 năm Giáp Ngọ). Tại Lịch Hội Thượng tỉnh Sóc Trăng. Thọ 72 tuổi
ñược siêu thăng tịnh ñộ..
Bạn ñạo Sóc Trăng,Bạc Liêu xin chia buồn cùng gia ñình anh Liễng..
Xin cám ơn quý bạn ñạo.
Vương Việt Hồng kính báo
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