Số: 974 Ngày: 9 tháng 3 năm 2014

Cô Trình
Cô trình saép ñaët bôûi thieân cô
Huûy hoaïi hoài sinh seõ ñeán giôø
Thöùc giaùc taâm linh töï söûa mình
Do Trôøi xaây döïng töï mình minh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 20/5/2004 đến 26/5/2004
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) Những việc của Bé đang làm đều được thu hình để làm gì?
2) Nếu mọi người hướng tâm về Bé thì Bé phải làm sao?
3) Hạnh đức của Bé có giúp được những gì cho bạn đạo?
4) Dùng thuốc tây có thể giảm đường không?
5) Việc gì cần thiết cho bản thân?
6) Thành tâm tu sửa và phục vụ cho chung có hữu ích gì không?
7) Chuyện gì hữu ích cho tâm linh?
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1) Frankfurt, 20-05-04 8:05AM
Hỏi: Những việc của Bé đang làm đều được thu
hình để làm gì?

2) Bad Saul Gau, 21-05-04 6:50AM
Hỏi: Nếu mọi người hướng tâm về Bé thì Bé phải
làm sao?

Ðáp: Thưa những việc làm của Bé vì đại chúng đều
được thu hình để lưu niệm cho hậu thế
Kệ:
Dấn thân phục vụ quần sanh khổ
Học hỏi không ngừng hiến pháp thân
Tự giải tự minh đường đạo pháp
Qui về chơn thật tự giam mình

Ðáp: Thưa, nếu mọi người hướng tâm về Bé thì Bé
phải phục vụ tốt
Kệ:
Hạnh đức tràn đầy duyên tận độ
Thực hành tiến hợp tự mình vô
Duyên Trời sắp đặt không giờ nghỉ
Thực thi duyên đạo tự an vi

3) Bad Saul Gau, 22-05-04 7:45AM
Hỏi: Hạnh đức của Bé có giúp được những gì cho
bạn đạo?

4) Bad Saul Gau, 23-05-04 8:00AM
Hỏi: Dùng thuốc tây có thể giảm đường không?

Ðáp: Thưa hạnh đức của Bé có thể ảnh hưởng chiều
sâu của bạn đạo
Kệ:
Thực hành hạnh đức tốt tươi tiến
Chuyển hóa thâm sâu khắp mối giềng
Ðiển giới quang minh chiều tiến bước
Càn khôn qui một pháp thân xuyên
5) Bad Saul Gau, 24-05-04 8:20AM
Hỏi: Việc gì cần thiết cho bản thân?
Ðáp: Thưa việc sửa tiến rất cần
Kệ:
Thành tâm tu sửa mới qui nguyên
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên
Thức giác chính mình duyên tận độ
Quán thông đời đạo tự thân yên

Ðáp: Thưa dùng thuốc đúng liều thì sẽ được giảm
Kệ:
Không dùng đúng thuốc phải chịu sai
Chẳng có lầm than chẳng có tài
Qui hội tình người duyên đạt tốt
Hàn thêm mối hàn tránh lầm sai

6) Bad Saul Gau, 25-05-04 7:05AM
Hỏi: Thành tâm tu sửa và phục vụ cho chung có
hữu ích gì không?
Ðáp: Thưa thành tâm tu sửa và phục vụ đại chúng
rất hữu ích cho phần hồn có cơ hội được học hỏi và
tiến hóa.
Kệ:
Khai thông trí tuệ tiến từ giờ
Giải quyết chính mình chẳng ước mơ
Ðường đạo đường đời hành rõ rệt
Hướng về tâm lực tiến từ giờ

7) Bad Saul Gau, 26-05-04 3:25AM
Hỏi: Chuyện gì hữu ích cho tâm linh?
Ðáp: Thưa chuyện xây dựng rất hữu ích cho tâm linh
Kệ:
Qui nguyên thực hiện đều cần thiết
Pháp giới khai thông chuyển tiến tòng
Chuyển hóa không ngừng tâm đạt thức
Thành tâm tu tiến triển khai vòng
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Ánh Sáng
Ta là ánh sáng tại trần
Không lo tu luyện chuyên cần khai tâm
Tự mình tạo thế tự lầm
Giữ phần mê chấp lại tầm đấu tranh
Tự mình từ bỏ ý thanh
Tranh nhau động loạn sử sanh đủ điều
Mắt lầm tai động lưỡi yêu
Xét ra mới thấy lý siêu hơn người
Miệng thời ướm nở nụ cười
Chê khen ngoại cảnh người người loạn tâm
Chẳng còn ý thức nguyên âm
Trời ban ánh sáng diệu thâm định hồn
Vô sanh vô diệt sanh tồn
Như lai bản chất qui hồn hóa sanh
Tựu tan tan tựu thực hành
Đó đây là một cơ tranh của Trời
Giải mê phá chấp hợp thời
Sanh tồn bất diệt mở lời nhủ khuyên
Nguyên căn sống động giác huyền
Như lai thực chất sống yên đời đời
Trí tâm học hỏi nơi nơi
Mô ni ngọc quí thảnh thơi dung hòa
Ta là ánh sáng phân qua
Giải thông đời đạo chan hòa tình thương
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
TIỀN NHIỀU LÀ NGHIỆP NHIỀU
(Trích Chơn Kinh 12)
Nhiều người suốt một kiếp người xài không hết số tiền đó, cứ đâm đâm đi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền
thét rồi khổ, khổ, khổ, bù đầu vào phát triển không nổi, tự hành hạ lấy chính mình và tưởng mình là một
khả năng giỏi, có một không hai tại thế gian là tạo khổ cho chính mình. Người tu tiền càng nhiều, tội càng
nhiều, chớ không phải nói: “Tôi tiền nhiều là tôi bảnh đâu!” Không phải! Người tu phải dứt khoát, tự
giảm khinh lấy cái tội trạng của mình, không làm nữa nó mới giảm. Tiếp tục làm, tiếp tục nhận tiền của
thiên hạ, tiền càng nhiều thì tội càng nhiều, ở thế gian thấy rõ ràng. Chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, có
tiền có tội, không có tiền không có tội gì hết. Phải dứt khoát như vậy mới tu tiến.
Nhiều người tu nửa chừng kiếm tiền, thấy chúng ta thông minh hơn người thường, làm tiền cho nhiều rồi
tự hại mình, đâu có phát triển được. Cần tu nhiều thì chúng ta hướng về tâm linh chúng ta có tiền mới thật
sự giúp đỡ những người kế tiếp, những người khổ chúng ta giúp họ, chúng ta không nên ôm tiền ôm bạc
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nữa, giải tất cả nghiệp tâm, lo tu mà thôi. Tu, sửa là phát triển cái tâm linh. Giàu có về tâm linh thì tiền bạc
nó phải bớt. Tiền bạc là nghiệp. Nếu tu mà còn đếm bạc, ôm bạc, giữ bạc là tạo nghiệp mà thôi, tâm động,
không bao giờ tịnh được.
Hướng về tâm linh mà tu thì chúng ta có một vốn vô cùng tận phát triển, động đâu hiểu đó, duyên Trời,
duyên Phật, duyên lành thế gian, chúng ta đều có hết. Chuyện gì phải nôn nóng đi làm tiền sát hại người
này, sát hại người kia có ích lợi gì? Chuyện không ích lợi chúng ta không làm, chuyện không cần thiết
chúng ta không làm, phải làm điều cần thiết! Tu cho nó phát triển huyền bí của nội tâm mới là người tu. Tu
mà hiểu chuyện huyền bí của ngoại cảnh mà nội tâm không hiểu thì cũng còn sân si. Còn sân si là còn bơ
vơ. Lập thế, dạy người này tu người kia tu, để cho mọi người đội cao lên. Không được! Phải mở thức hòa
đồng thì mọi người đồng hành với chúng ta đồng tiến, mới là môn pháp đứng đắn tu học trong xây dựng rõ
rệt. Quyết tâm như vậy, cuối cùng sẽ có kết quả tốt. Còn dụng một ý niệm tham là phải bị hết. Bày mưu
này mưu nọ, rốt cuộc cũng phải tiêu tan, không thành công đâu. Người ta buôn bán gian xảo, nghiệp lực
nhiều, người ta bỏ mình đi tu, còn mình đi tu lập cơ sở buôn bán là tái tạo nghiệp lực chôn hồn chôn vía
của chúng ta, chúng ta không làm điều đó. Thức tâm, làm những gì cống hiến cho mọi người cộng hưởng
và tận độ, đường lối đó chúng ta làm.
Người tu phải thấy mình lúc nào cũng nghèo không tiền. Có khổ mình mới tu. Sướng ai mà đi tu. Khổ mới
là tu. Khổ! Khổ! Khổ! Mới bước vào biên giới của Phật pháp. Bước được vào biên giới của Phật pháp thì
thoát khổ, thoát nạn. Thì chúng ta từ đâu mà có cơ hội bước vào biên giới của Phật pháp? Từ khổ. Vậy
chúng ta khổ là đúng đường, không có sai đường. Khổ nhục là đúng đường, không có sai đường. Cho nên
nhận lãnh cái khổ nhục để tiến hóa, lấy oán làm ân, thuận chiều xuất phát mới là người thật tâm tu. Càng
ngày càng khoẻ mạnh, càng ngày càng trẻ trung, là tâm không còn lo âu nữa. Không bám víu tiền tài địa vị
nữa, thì mặt mày nó mới tươi sáng được. Nếu còn bám víu tiền tài duyên nghiệp, là mặt mày nó không có
sáng được, vì sao? Vì sự lo âu thay vì chúng ta dứt khoát không còn sự lo âu nữa, lúc nào cũng vui trong
thanh tịnh để tiến hóa.
Hằng ngày chúng ta làm những việc cần thiết và không làm những việc không cần thiết. Cuộc sống của
chúng ta có trật tự thì cái lộc của chúng ta ăn không có hết. Đừng có lo đói, đừng có lo khổ nữa, chỉ lo tu
mà thôi. Dứt khoát được điều này là người giàu có tâm linh, thay vì ôm tiền ôm bạc rồi cuối cùng cũng
phải ra đi với hai bàn tay không. Vàng bạc cũng chôn dưới đất. Còn những người mà hướng về tâm linh ra
đi, vàng bạc đeo đầy mình, thanh nhẹ, hào quang xuất phát tốt đẹp. Đó là của vô tận của Thượng Đế đã và
đang ân ban cho những người bằng lòng tu tiến, đến đó là sẽ có đồ tốt, thanh nhẹ, quần áo cái gì cũng thay
đổi hết.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông TĂNG DÚ. 78 tuổi (là thân sinh bđ Tăng Hảo).Mất
ngày 03.03.2014 (nhằm ngày 03.02 năm Giáp Ngọ) tại Ấp Kiết Lợi Xã Lâm Kiết H. Thạnh Trị tỉnh Sóc
Trăng. Được siêu thăng tịnh độ.
Xin cám ơn quý bạn đạo.
Vương Việt Hồng kính báo
2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Đình Trọng sinh năm 1948, đã từ trần
vào lúc 6 giờ chiều ngày 28-02-2014 nhằm ngày 29 tháng giêng năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 66 tuổi, tại khối
14 - thị trấn Quỳ Hợp - Huyện Quỳ Hợp - Tỉnh Nghệ An được siêu thăng tịnh độ.
Tạ Tấn Lộc kính báo
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