Số: 1015 Ngày: 21 tháng 12 năm 2014
Duyeân Laønh
Duyeân laønh töï ñaït yù chôn haønh
Ñen baïc tình ñôøi chaúng tranh giaønh
Quí yeâu Trôøi Phaät taâm döùt khoaùt
Thaønh taâm tu luyeän töï ñaït thanh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 15/3/2005 ñến 21/3/2005
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) Lo âu là sao ?
2) Làm gì phải lo sợ ?
3) Buồn vui là sao ?
4) Tại sao phải buồn ?
5) Tại sao phải vui ?
6) Tại sao phải khổ?
7) Tại sao phải lo âu?
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1) San Diego, 15-03-05 7: 40 AM
Hỏi: Lo âu là sao ?

2) San Diego, 16-03-05 12 : 16 AM
Hỏi : Làm gì phải lo sợ ?

Ðáp : Thưa sự lo âu là hướng về một việc
Kệ :
Sự lo âu hướng tâm về trược
Khó tiến khó tu khó giải mù
Qui hội không thành duyên khó ñạt
Thành tâm tu luyện chẳng còn ngu

Ðáp : Thưa làm ñiều sái quấy hại người khác thì
phải lo sợ
Kệ :
Sái quấy hại người phải ñộng lo
Tự mình thức tỉnh qui tâm ñạo
Nơi nơi tương ngộ chẳng lao xao
Hồn tiến thân giả tâm vẫn vững

3) San Diego, 17-03-05 7 : 15 AM
Hỏi : Buồn vui là sao ?

4) San Diego, 18-03-05 9 : 00
Hỏi : Tại sao phải buồn ?

Ðáp : Thưa buồn là lo âu, vui là tự ñạt ñược
Kệ :
Buồn vui tự ñạt khổ tâm mình
Pháp giới khai thông tự tiến thân
Duyên ñạo tình ñời hai mối khác
Thực hành chơn chánh khỏi lo âu

Ðáp : Thưa tại vì tham muốn ñạt ñược
Kệ :
Muốn ñạt ñược thì phải khổ
Tình thương vằng dọc khó tương hòa
Khổ tâm bực trí khó thông qua
Học hỏi không ngừng từ phương xa

5) San Diego, 19-03-05 5 : 31 AM
Hỏi : Tại sao phải vui ?

6) San Diego, 20-03-05 3: 08 AM
Hỏi: Tại sao phải khổ?

Ðáp: Thưa mọi sự ñã ñạt ñược sự bình an
Kệ:
Bình an tốt ñẹp chỉ có vui
Hoàn tất vui tươi chỉ có hòa
Tốt ñẹp duyên lành gieo các giới
Thành tâm phục vụ sống bền lâu

Ðáp: Thưa tại vì lo những chuyện không cần thiết
Kệ:
Lo âu những chuyện không cần thiết
Tạo khổ tạo phiền sống khó yên
Mỗi mỗi do mình gây bấn loạn
Thành tâm lo tu tự mình yên

7) San Diego, 21-03-05 2: 30 AM
Hỏi: Tại sao phải lo âu?
Ðáp: Thưa tại chú trọng một việc không cần thiết
Kệ:
Tình cảm quá phong phú cảm ñộng
Rơi lệ chuyện thường khóc mới vui
Phong phú thương nhớ nỗi vui buồn
Trí tuệ phân minh duyên trời phật
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Trâu Bò
Trâu bò có hạnh trâu bò
Có tâm bồ tát giúp cho người ñời
Sống thời chẳng cãi một lời
Chết thời toàn bộ giúp thời thế nhơn
Hy sinh chẳng có giận hờn
Tình bò sâu ñậm tình ñời lạc thôi
Thế nhân tranh chấp ñạt ngôi
Tay không ñi mất ôi thôi thế tình
ði ñi lại lại cũng mình
Bày trò loạn ñộng kết tinh chẳng còn
Tâm tu học hỏi hao mòn
ðến ngày thử thách biết con Cha Trời
Ngậm câm chẳng nói một lời
Lui về thanh tịnh thức thời giác tâm
Nam Mô Lục Tự thì thầm
Giải phần tâm nghiệp siêu âm ñạt hòa
Cảm thông nguyên lý tình Cha
Trong ngoài khai triển vượt qua cảnh ñời
Thương yêu nguyên lý của Trời
Hy sinh trọn kiếp hưởng ñời Thượng Ngươn
Vì mình vì họ rõ ơn
Cha Trời ban phước giải cơ mê sầu
Từ tâm học hỏi nhiệm mầu
Cha ban mùi ñạo trước sau dung hòa
Trâu bò phải giữ thật thà
Thương yêu tận ñộ chan hòa tình thương./.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
01-06-1989
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHÂN KINH 14
Mình thông ñời ñạo lòng vòng sửa
Nguyên lý khai thông chẳng khóc mưa
Tuyệt ñẹp tình trời trong sống ñộng
Thành tâm tận ñộ tiến thân vừa
“Mình thông ñời ñạo lòng vòng sửa”:
Mình hiểu ñược ñời là gì, ñạo là gì thì cái chuyện lòng vòng ở thế gian yếu ớt chúng ta tự sửa thì nó sẽ
mạnh lên.
“Nguyên lý khai thông chẳng khóc mưa”:
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Khi mà khối óc của chúng ta mở ra hiểu ñược càn khôn vũ trụ thì không có buồn tủi nữa.
“Tuyệt ñẹp tình trời trong sống ñộng”:
Hòa hợp với càn khôn vũ trụ chúng ta mới thấy rõ tình trời trong sống ñộng.
“Thành tâm tận ñộ tiến thân vừa”:
Chúng ta thành tâm tu sửa lấy chính mình tức là tận ñộ thân xác ñược an yên, thì cái thân xác của chúng ta
mới vừa tiến ăn khớp trong việc làm của Trời ðất và nhân sinh. Không ăn khớp thì làm sao ñạt tới thanh
tịnh.
Cho nên người thiền chỉ nhắm mắt ngồi ñó nhưng mà luồng ñiển làm việc, thanh tịnh làm việc.
Thanh tịnh hòa hợp với thanh tịnh mới thật sự tự cứu ñược. Không ñạt tới thanh tịnh mà muốn hòa hợp với
thanh tịnh tức là chỉ có óc lợi dụng mà thôi, ñặt ñể hình hài, không có sự thật, rồi tự gạt gẫm lấy chính
mình và người kế tiếp. ðóng góp nhưng mà không có kết quả.
Kinh kệ là gì? Thần kinh nẻo hốc khai triển lên, gom gọn trong trật tự, câu nào câu nấy cũng khai mở
ñược chớ không có bị kẹt như lý luận thế gian. Kệ là trật tự. Khối óc có trật tự mới ra kệ ñược. Kệ không
trật tự không phải kệ. Một câu thấu triệt Trời ðất, một câu hiểu lấy chính mình và phát triển tâm linh.
ðường ñi rõ rệt, không có sự mờ ảo, mê chấp, loạn thuyết ñược. Cần phải có thực hành.
Cho nên, Thượng ðế ñã gởi chúng ta xuống thế gian nhập vào xác tăm tối, lấy vợ ñẻ con trong thực
hành. Thấy sự khổ không? Có con khổ không? Có vợ khổ không? Rốt cuộc người nào cũng ở trong khổ
mà không giải quyết ñược trừ phi chịu tu thấy rõ, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, lúc ñó chúng ta mới
thấy rõ tâm linh là giá trị vô cùng. Chuyện cần thiết cho nhân sinh qua những thiên cơ thay ñổi trên mặt ñất
này rất nhiều mà không hiểu ñược tâm linh là rất uổng. Chỉ có tâm linh mới vượt khỏi tai nạn hiện hành.
Hướng tâm về thanh nhẹ, thanh nhẹ sẽ ban chiếu cho chúng ta cùng thanh nhẹ và tiến hóa nhanh chóng.
Ở ñời họ nói Phật là từ bi, tại vì Ngài ñang thực hành chuyện cần thiết cho chính Ngài, không làm
chuyện không cần thiết, thành ra Ngài không có can thiệp chuyện ñời, thế gian gọi là từ bi. Rồi lập chùa,
lập miễu rồi tới ñó vái ñủ thứ, nói ñủ thứ, nói chuyện ô trược hơn thua, cầu xin này kia kia nọ, rồi tạo khổ
cho cái hình hài ñó chớ không phải là có sự thật ñể phát triển tâm linh của chính mình. Cho nên, nhiều
người càng tu càng bệnh, càng tu càng khùng lên, không phát triển ñược vì bỏ quên lãnh vực thanh tịnh
của chính mình, khối óc của chúng ta mất trật tự thành ra khùng. Nếu có trật tự ñâu có khùng. Minh chánh
ñâu có khùng! Có trật tự là sáng suốt rõ ràng. Hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lúc nào bộ ñầu của chúng ta
cũng lớn rộng chớ không phải bộ ñầu eo hẹp như người phàm ở thế gian, dễ tha thứ và thương yêu trong
xây dựng.
Mấy nghìn năm nay, tiên học lễ, hậu học văn, thế gian học hoài nhưng mà không tiến. Còn chúng ta,
người tu Vô Vi tập trung ñược luồng ñiển của chính mình ñạt tới quân bình khai thông trí tuệ, chúng ta học
lễ rất rõ ràng. Lễ là gì? Thể xác này có trật tự. Lễ ñem lại trật tự chớ lễ không có hỗn loạn. Chúng ta lập lại
trật tự tức là chúng ta người có biết giữ nghiêm luật hiếu lễ rõ ràng trong chu trình tiến hóa. Chỉ có ñơn
giản thực hành như vậy, khai triển vô tự chơn kinh, không có chữ nghĩa gì, nhưng mà thần kinh nẻo hốc
ñược phát triển kêu là Vô Tự Chân Kinh. Hiểu ñược, hành ñược mới thật sự là văn minh tiến hóa trong trật
tự. Vui hành ñời ñạo song tu.
Ở ñời chúng ta có thiệt thòi cũng không có sao vì của cải của chúng ta ở trong cuộc sống này Thượng
ðế ñã an bài, ăn không hết, xài không hết, chuyện gì phải lo? Vui trong thanh tịnh mà tiến hóa mới thật sự
tiến hóa. Càng tu càng minh chánh, càng tu càng thấy sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối tự sửa tức
là tiến. Không sửa không bao giờ tiến. Xe hơi các bạn ñang dùng mà không có lo dầu nhớt sửa chữa cho nó
ñàng hoàng thì nó không có trơn tru trên xa lộ ñược. Nó chỉ hư hoại một thời gian nào mà thôi.
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Chúng ta càng ngày càng thấy rõ sự văn minh mỗi năm mỗi tiến triển, lãnh vực của vật chất ñều tiến
triển, mỗi năm mỗi tiến triển. Do ñâu ? Do cộng ñồng khối óc thực hành, sáng tạo, nó hòa hợp với tự nhiên
là ñẹp. Cái nào hòa hợp với tự nhiên ñều là ñẹp mà mất tự nhiên là không có giá trị nữa. Các bạn thấy một
chiếc xe hơi chạy ồ ồ trên xa lộ. Nó cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di ðà Phật. Nó phải có Nam
là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, ðà là màu sắc, Phật là sự thanh tịnh. Nó biết chuyện
của nó ñang phục vụ tuân theo từ trên nói dưới nghe, dưới nói nó nghe, cái bạn vặn cái máy nó chạy là trên
dưới ñều hưởng ứng và thực hành ñứng ñắn, chỉ chạy tới, không có ñi lùi, hành ñộng trong trật tự. Vật chất
còn làm ñược mà. Trí con người chia sẻ chút xíu thôi nó thành hình chiếc xe hơi không khác gì tòa sen ñưa
các bạn ñi nơi này tới nơi khác. Giá trị vô cùng nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy vui và hòa bình thật
sự.
Thượng ðế ñã dày công chuyển thức cho mọi người ñóng góp hình thành ñến ngày hôm nay. Chúng
ta có tất cả, không có thiếu sót một món gì, chỉ thiếu tu ñể cảm thức tất cả những việc của Thượng ðế ñã
ân ban và Thượng ðế luôn luôn sát cánh với chúng ta trong xây dựng. Chúng ta hướng ngoại, biến thể của
nó là hỗn ẩu và mất trật tự, hại nước hại dân không tiến hóa. Cho nên tâm linh là quan trọng, nên thực hành
hướng về tâm linh mới có cơ hội hợp nhất phát triển cho chung.
Xứ ta là Thiên Quốc nơi thanh tịnh tốt ñẹp, ñời ñời an vui, không bị lệ thuộc bất cứ ai, bình ñẳng, giao
cảm lẫn nhau trong xây dựng. Không biết tham lam là gì? Ánh sáng vô cùng tận ñâu có tham lam. Chỉ có
bóng tối mới tạo cho con người tham dục mà thôi. Cái óc chúng ta, cơ tạng chúng ta phát sáng rồi không
có cái chuyện ñó nữa, tự nó sẽ vắng ñi và thực hành trong sáng suốt. ðó là minh triết khai triển tâm linh.
Chớ không phải ñọc sách mà khai triển ñược minh triết. Không! Thực hành mới khai triển ñược minh triết.
Thầm tu thầm tiến mới khai triển ñược minh triết. Tu sửa, tiến hóa, khai sáng lấy chính mình, hợp nhất
nguyên khí Trời ðất và thể xác con người, mới lành mạnh, khoẻ mạnh.
Các bạn thấy người ta luyện nội công không? Lấy khí trời làm con người mạnh lên. Hít vô, ñếm 12
cái nuốt xuống thì nó mới trữ lưu trong cơ tạng dưỡng khí ñầy ñủ, mạnh khoẻ. Luyện tập hằng ngày như
vậy thì sẽ mạnh ra. Mạnh ñể làm gì? Mạnh ñể ñấm ñá, thương tích ñau thương và cứu giúp, cũng nguyên
lý của Thượng ðế dạy con người phải ở hiền. Mà khi chúng ta biết ñược nguyên lý ñó thì chúng ta thực
hành nguyên khí của trời ñất hòa hợp với cơ tạng của chúng ta hợp nhất với cơ tạng của chúng ta là chúng
ta ñương nhiên ñược khoẻ mạnh và vui tươi, trẻ trung. Cho nên Vô Vi không có tuổi tác, chỉ có tâm linh
phát triển tới vô cùng mà thôi. Vui trong ñời ñạo song tu, mới thật là tu. Bỏ ñời ñi tu không thật. Nó phải
ñời ñạo ñi tu.
Hoàn cảnh là ân sư giáo dục cho chúng ta từ li từ tí, từ thanh tịnh hướng về ñộng loạn, từ ñộng loạn
hướng về thanh tịnh, giải mở tâm thức tiến hóa tới vô cùng, dũng mãnh, dứt khoát, không còn trì trệ nữa.
Từ giai ñoạn một, Thượng ðế ñã ân ban và xây dựng cho con người từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ mà
chính con người chưa hiểu mà thôi. Nếu hiểu, là xã hội tốt lắm, ñồng nhất, nhìn mặt nhau vui ñẹp, tâm
thức là một trong xây dựng.
Cho nên bạn ñạo Vô Vi khắp thế giới rất nghèo nhưng mà lúc nào cũng cởi mở chấp nhận giúp ñỡ
những người kế tiếp. ðó là hạnh ñức của người tu Vô Vi.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện
cho bạn ñạo Mira Châu, nhủ danh Nguyễn Mộng Ái Trang ñã ra ñi bình an vào lúc 12:52pm ngày 11 tháng
12, 2014 tại Sydney, Úc, hưởng dương 54 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Xin chân thành cám ơn quý bạn ñạo và xin lỗi gia ñình Ái Trang vì Huyền Châu ñã không biết và không
dùng ñúng tên của Ái Trang vào kỳ báo trước .
Ðinh Thị Huyền Châu kính báo.
2) Xin các bạn hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo ðẶNG VĂN HẠNH,sinh năm 1951, từ trần lúc 6g45
sáng ngày 14/12/2014 nhằm ngày 23 tháng 10 năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 64 tuổi, hỏa táng tại Bến Cát,
Bình Dương, ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Thành thật cám ơn.
Bạn ñạo Việt Nam kính báo.
Báo cáo sức khỏe của bà Tám
Ngày 19 tháng 12 2014
Bà Tám tuần này khỏe hơn và sẽ ñược chuyển vào tuần sau qua một nơi khác chuyên môn ñể phục hồi
chức năng (rehab)
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