Số: 985 Ngày: 25 tháng 5 năm 2014
Tröôïc Khí
Tröôïc khí giam taâm hình ñaïi khoå
Taâm khoâng thanh tònh laïi xa boà
Töø bi khoâng coù, taêng tham duïc
Thöïc haønh nhòn nhuïc töï mình voâ
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 05/08/2004 đến 11/8/2004
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) Lưu luyến là sao?
2) Tại sao không nở xa rời?
3) Ðồng điển là sao?
4) Ðiển phát triển từ đâu?
5) Làm sao được bình an?
6) Hướng thượng để làm gì?
7) Hướng thượng phải hướng làm sao?
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1) Atlantic city, 05-08-2004 12: 50
Hỏi: Lưu luyến là sao?

2) Atlantic city, 06-08-2004 2: 43 AM
Hỏi: Tại sao không nở xa rời?

Ðáp: Lưu luyến là không nở xa rời
Kệ:
Không nở xa rời muốn sống chung
Tình thương vô cùng rất bao dung
Lâng lâng trong óc không giờ dứt
Quí tưởng Trời cao thấu triệt mừng

Ðáp: Thưa đồng hành luồng điển tương hòa
Kệ:
Quí yêu thật sự chẳng xa rời
Lưu luyến thân thương ngộ hợp thời
Giải chấp phá mê tiến dự thi
Thành tâm hành pháp hướng về Trời

3) Atlantic city, 07-08-2004 11:22 AM
Hỏi: Ðồng điển là sao?

4) Atlantic city, 08-08-2004 8: 40 AM
Hỏi: Ðiển phát triển từ đâu?

Ðáp: Thưa đồng điển chung hành thì mới có
Kệ:
Chung hành chung tiến giải phân hòa
Thực hiện luân lưu khắp chuyển hòa
Thức giác chính mình không dấy bận
Minh tâm kiến tánh tiến từ tầng

Ðáp: Thưa điển phát triển từ trung tâm bộ đầu
Kệ:
Ðiển xuất phát từ sự liên hệ
Trung tâm bộ đầu thành hào quang
Qui y đầu Phật rất đàng hoàng
Ý tưởng Trời cao tâm rất an

5) Atlantic city, 09-08-2004 5: 31 AM
Hỏi: Làm sao được bình an?

6) Atlantic city, 10-08-2004 9á: 12 AM
Hỏi: Hướng thượng để làm gì?

Ðáp: Thưa tự sửa mình và hướng thượng
Kệ:
Thành tâm hướng thượng tự an hòa
Trí tuệ phân minh xét phát ra
Tâm đạo tình đời tự xét xa
Qui y đầu Phật pháp phân hòa

Ðáp: Thưa hướng thượng để nhớ đến đấng toàn
năng
Kệ:
Tưởng nhớ đấng toàn năng được chiếu
Thành tâm học hỏi thâm sâu nhiều
Qui nguyên thiền giác đạt tâm siêu
Biết họ hiểu mình qui một mối

7) Atlantic city, 11-08-2004 1: 31 AM
Hỏi: Hướng thượng phải hướng làm sao?
Ðáp: Thưa hướng thượng phải nhớ hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ
Kệ:
Dứt khoát tâm tu chung hội tiến
Qui y đầu Phật tự nhiên hiền
Giải mê phá chấp đạt duyên tiền
Tiến hóa không ngừng tự đạt duyên
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
THẦY VỀ
Hò ơi! Trông đợi Thầy về,
Hai Không mở cổng ngự ngay cốc Thầy.
Tình người bạn đạo vui say,
Tâm mừng vui nhộn, hò ơi!
Tâm mừng vui nhộn đổi thay vui cười.
Hò ơi! Cảm mến người người,
Về đây dọn dẹp đổi thay khí trời.
Tập trung khai triển hợp thời,
Vui say mùi đạo, hò ơi!
Vui say mùi đạo mở lời nhủ khuyên.
Hò ơi! Tái hợp tiền duyên,
Người người hoan lạc rõ miền Đại La.
Tình Trời sánh tợ tình Cha,
Thương yêu tha thứ, hò ơi!
Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương.
Hò ơi! Bản lãnh như gương,
Khai tâm mở trí yêu thương độ hành.
Tự mình khai thức thực hành,
Mỗi ngày hai cữ, hò ơi!
Mỗi ngày hai cữ thực hành pháp môn.
Hò ơi! Vạn lý sanh tồn,
Hồn khôn hồn tiến hồn ôn học bài.
Chung lo dọn dẹp hằng ngày,
Cùng chung huynh đệ, hò ơi!
Cùng chung huynh đệ an bài nội tâm.
Hò ơi! Huynh đệ uyên thâm,
Tâm ta tâm họ tâm tầm đường đi.
Chẳng còn lý luận khinh khi,
Tình thương đạo đức, hò ơi!
Tình thương đạo đức tâm thì đạt an.
Hò ơi! Huynh đệ bạc bàn,
Khai thông trí tuệ khai màn đạo tâm.
Quy về một mối uyên thâm,
Tâm tầm chơn thức, hò ơi!
Tâm tầm chơn thức siêu âm đạo đời.
Hò ơi! Huynh đệ nơi nơi,
Về đây học hỏi tự rời tham sân.
Tình Thầy tình bạn nghĩa ân,

Cùng chung thức giác, hò ơi!
Cùng chung thức giác ân cần dựng xây.
Hò ơi! Chung sống vui say,
Ngày ngày thuyết giảng dịp may vẫn còn.
Khai thông cảm thức đường mòn,
Bề Trên ân độ, hò ơi!
Bề Trên ân độ vẫn còn trơ trơ.
Hò ơi! Khai triển giấc giờ ,
Cảm thông Thiên Địa giấc mơ chẳng còn.
Tự mình khai triển nỉ non,
Con đường vạch sẵn, hò ơi!
Con đường vạch sẵn thẳng đường ta đi.
Hò ơi! Chẳng ngại chẳng nghi,
Trì tâm thực hiện dự thi trường đời.
Thầy ban đủ lý đủ lời,
Hành trang sẵn có, hò ơi!
Hành trang sẵn có sẵn sàng tự đi.
Hò ơi! Uyển chuyển dự thi,
Trí tâm thanh tịnh chẳng nghi chẳng ngờ.
Tự mình dẹp bỏ giấc mơ,
Tâm linh khai triển, hò ơi!
Tâm linh khai triển thiên cơ hữu hình.
Hò ơi! Tiến hóa do mình,
Trì tâm học hỏi hành trình Trời ban.
Điển thanh khai triển phát quang,
Tâm an thanh tịnh, hò ơi!
Tâm an thanh tịnh vượt ngang đạo đời.
Hò ơi! Thức giác hợp thời,
Trời cao bể rộng mở lời nhủ khuyên.
Khuyên người tái hợp tiền duyên,
Công phu tu tiếp, hò ơi!
Công phu tu tiếp tạo yên tạo hòa.
Hò ơi! Điển giới thật thà,
Trì tâm thanh tịnh tự hòa hư không.
Tham thiền nhập định hóa công,
Trong không mà có, hò ơi!
Trong không mà có giải vòng ước mơ.
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Hò ơi! Giải tỏa u ơ,
Thầy về hỗ trợ điển cơ thực hành.
Hướng về nguồn cội thanh thanh,
Tâm không động loạn, hò ơi!
Tâm không động loạn thực hành đến nơi.

Hò ơi! Thiên cảnh vô cùng,
Tu hành tiến hóa tự vùng đứng lên.
Độ đời cảm thức bên trên,
Nền cao tận độ, hò ơi!
Nền cao tận độ tự quên tranh giành.

Hò ơi! Nguyên lý của Trời,
Bao la lớn rộng hợp thời tiến thăng.
Chẳng còn lý luận khó khăn,
Chồng tu vợ giúp, hò ơi!
Chồng tu vợ giúp ở ăn điều hòa.

Hò ơi! Khai mở thực hành,
Đến nơi đảnh lễ điển thanh điển hòa.
Ý Trời quán độ chung nhà,
Độ tha tại thế, hò ơi!
Độ tha tại thế chung hòa tiến lên

Hò ơi! Khai triển thật thà
Vượt qua tai nạn tự hòa chơn tâm.
Lý Trời quả thật diệu thâm,
Tầm đường tự thức, hò ơi!
Tầm đường tự thức giữ tâm thanh hòa.

Hò ơi! Sẵn có đạo nền,
Quên đi thế sự tự nên đạt thành.
Chẳng còn lý luận đấu tranh,
Thanh thanh diệu diệu, hò ơi!
Thanh thanh diệu diệu lưu manh làm gì?

Hò ơi! Giải bỏ ý ma,
Thần kinh mạnh mẽ chan hòa tình thương.
Trì tâm khai lối mở đường,
Tâm minh đời đạo, hò ơi!
Tâm minh đời đạo tự lường tự đi.

Hò ơi! Cảm thức dự thi,
Tràn đầy nhịn nhục tâm ghi điều lành.
Cơ tầng khai triển lại nhanh,
Thành tâm tận độ, hò ơi!
Thành tâm tận độ điển thanh điển từ.

Hò ơi! Đạo ở trong ni,
Trì tâm thực hiện đạt thì quán thông.
Cảm minh rõ rệt tự phòng,
Chẳng còn mê chấp, hò ơi!
Chẳng còn mê chấp thong dong đạo đời.

Hò ơi! Ảnh hưởng người người,
Lui về thanh tịnh chung cười nở hoa.
Đó là nguyên lý thật thà,
Vui say mùi đạo, hò ơi!
Vui say mùi đạo chan hòa khí thanh.

Hò ơi! Khai mở ý lời,
Bền tâm thực hiện, về Trời nay mai.
Điển tâm hướng thượng chẳng sai,
Hai vai thanh nhẹ, hò ơi!
Hai vai thanh nhẹ tiến hoài không ngưng.

Hò ơi! Tự giác thực hành,
Hành cho trúng đích sử xanh chẳng còn.
Một lòng một dạ sắt son,
Thực hành chơn chánh, hò ơi!
Thực hành chơn chánh hợp sanh ý Trời.

Hò ơi! Cảm thức tự mừng,
Vui say đời đạo cảm ưng luật Trời.
Chẳng còn đợi thỉnh với mời,
Tự mình thực hiện, hò ơi!
Tự mình thực hiện những lời Thầy ban.

Hò ơi! Cảm thức nơi nơi,
Đời là tạm cảnh chơi vơi tạo sầu.
Tu hành khai triển nhiệm mầu,
Trong không mà có, hò ơi!
Trong không mà có rõ tàu về quê.

Hò ơi! Tránh cảnh miên man,
Tự do khai triển dọn đàng tự đi.
Bền tâm nhịn nhục dự thi,
Điện năng sẵn có, hò ơi!
Điện năng sẵn có tự truy tự lùng.

Hò ơi! Chẳng có chán chê,
Quê ta sẵn có ta về hưởng thôi.
Thế gian đi đứng lại ngồi,
Tranh đua cướp giựt, hò ơi!
Tranh đua cướp giựt mưu cầu ý tham.
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Hò ơi! Tự thức chẳng lầm,
Ý tâm thanh nhẹ tự am nội tình.
Càng tu càng tiến càng minh,
Nội tình xinh đẹp, hò ơi!
Nội tình xinh đẹp chuyển khuynh về Trời.
Hò ơi! Chuyển tiếp hợp thời,
Tâm linh cởi mở đời đời dựng xây.
Chẳng còn ý niệm đổi thay,
Tu hành tinh tấn, hò ơi!
Tu hành tinh tấn đổi thay tình đời.
Hò ơi! Ý nguyện thảnh thơi,
Trời cao tận độ mở lời nhủ khuyên.
Khuyên đời tự sống mới yên,
Về nơi thanh tịnh, hò ơi!
Về nơi thanh tịnh tự xuyên đạo đời.
Hò ơi! Khai mở lý lời
Độ tha tại thế rõ Trời trong tâm.
Chẳng còn nịnh bợ hát ngâm,
Đến không cũng phải, hò ơi!
Đến không cũng phải tự tầm về Không.
Hò ơi! Chẳng có lòng vòng,
Truy ra chơn lý thong dong đạo đời.
Khai thông đồng nhịp hợp thời,

Trì tâm khai mở, hò ơi!
Trì tâm khai mở đời đời tiến thân.
Hò ơi! Thanh nhẹ ý lời,
Bình tâm học hỏi tự vơi lòng sầu.
Chẳng còn mưu định cơ cầu,
Hướng thanh đạt pháp, hò ơi!
Hướng thanh đạt pháp nhiệm mầu quang khai.
Hò ơi! Chẳng có ai tài,
Thầy ban chơn thức tiến hoài không ngưng.
Chẳng còn lý luận lừng khừng,
Trí tâm khai triển, hò ơi!
Trí tâm khai triển tiến từng phút giây.
Hò ơi! Hoàn cảnh là thầy,
Dạy cho hiểu đạo ngày ngày sửa tu.
Chẳng còn khờ dại thêm ngu,
Tu cho đắc đạo, hò ơi!
Tu cho đắc đạo đổi trao thiên tình.
Hò ơi! Khai triển một mình,
Thành công ảnh hưởng hành trình độ tha.
Trở về thực chất thực thà,
Minh tâm kiến tánh, hò ơi!
Minh tâm kiến tánh trải qua đạo đời.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Hai Không, 21-11-1990
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vô Vi Học Bài 24/24 ( Duyên Kiếp Đương Hành 5)
Cho nên, các bạn được học hỏi rất nhiều. Khi các bạn tu về vô vi rồi ngay trong gia cảnh các bạn cũng học
hỏi. Học hỏi đụng chạm nhiều để các bạn dẹp cái tự ái, tự tôn mà thương yêu những người sẵn có của
mình. Chúng ta phát tâm thương yêu thì chúng ta sẽ đưa cái gương lành cho mọi người tự soi và tự kiểm.
Còn chúng ta không có phát tâm thương yêu thì chúng ta lu mờ như những người khác, và chúng ta bị gián
đoạn trong chu trình tiến hóa tu hành của vô vi, các bạn thấy chưa? Bài học nhiều lắm, hai mươi bốn trên
hai mươi bốn đều có bài học của vô vi, từ gia cảnh hành động xét nội tâm mới thấy cao quý. Khi mà các
bạn hiểu học như
vậy và các bạn hiếu học thì tự nhiên các bạn sẽ thấy hứng thú và thấy yêu đời, rồi sau này các bạn thấy tiến
hóa rất nhiều.
Làm sao chúng ta có thể ảnh hưởng nhơn loại trên thế giới được. Nếu chúng ta muốn tiến hóa ảnh hưởng
nhơn loại trên thế giới thì chúng ta phải học cái đường lối này hiểu tất cả và giữ tất cả, sau này chúng ta
giải họ mới nghe, cắt nghĩa họ mới thấy rõ đâu đó nó có bằng chứng. Chớ nói anh ở Việt Nam, người tu
nhiều, bây giờ chúng tôi qua đây mới học tu mà mình cắt nghĩa thua người ta là tại mình không chịu tham

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 5/7

gia bất cứ một cái gì để tiến hóa thì mình chỉ ở trong một góc tu mà thôi, chớ mình không phải tu cho tất
cả, mình thiếu từ bi. Nếu mình đủ từ bi, đủ sáng suốt thì mình tu cho tất cả, thấy không ? Mà trước hết
mình phải học tất cả, rồi mình mới dạy tất cả, thấy chưa ?
Đó, cho nên ở đây là một địa linh để cho mọi người tu hành tiến hóa, không hiểu thì bị. Bây giờ, các bạn
thấy rõ ràng trước mắt họ lợi dụng ông Trời, họ lợi dụng ông Phật để làm một cái đạo cho ta. Thì bây giờ
nhân quả nó tới rồi, họ phải tự gọt rửa, không có ai động nhưng mà họ phải tự dẹp lần lần, bạn thấy chưa?
Bởi vì họ tu sai, họ xưng hô tu nhưng mà họ chỉ theo một người đó không hà, họ không trở về với họ và
không hóa giải cho tất cả. Nguyên năng của họ, họ không hiểu thì họ chỉ bán ông Trời ăn, bán ông Phật ăn.
Thì cái tội đó, hỏi chớ ngày nay họ tức không? Họ tức! Họ nói tại sao tôi tu, tôi lo cung phụng ông Phật,
tôi lo lau chùi hương đăng hang ngày nhưng mà ngày nay tôi khổ như thế này. Trời ơi là Trời, mắt của
Trời đâu, mắt của Phật đâu, Trời đui và Phật đui, nó cũng chửi nữa. Nhưng mà chính nó đui và nó bán
Trời, bán Phật ăn thì cái tội đó ngày nay nó phải thọ và tự nó phải đánh thức. Cho nên cái cơ duyên và cái
thiên cơ, thiên ý chuyển hóa giáo dục của con người. Khi các bạn thấy được thiên ý vay trả rõ ràng, mà khi
các bạn làm quá lố rồi thì tự nhiên nó phải hồi lại thấy chưa? Họ bành trướng những cái đường lối đó, rồi
họ tự rút thấy chưa ? Cho nên cái gì mà làm sai là nó phải tiêu, mà cái gì làm đúng thì nó được tiến hóa
thấy chưa ?
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bác Nguyễn Thị Thiện (vợ Bác Nguyễn Xuân
Liêm), sanh năm 1924, tạ thế lúc 5:30 sáng Chủ Nhật 18/05/2014 tại Sài Gòn. Hưởng thọ 91 tuổi.
Nguyễn Xuân Châu (con trai Bác Liêm) thành kính cảm tạ quý bạn đạo!
___________________________________________________________________
THÔNG BÁO CỦA THIỀN ÐƯỜNG DUYÊN LÀNH ÚC CHÂU
Thiền Đường Duyên Lành tại Melbourne Úc Châu xin trân trọng thông báo:
Kính mời quý bạn đạo đến tham dự khóa sống chung “Tịnh Khẩu Niêm Phật” tại Thiền Đường từ ngày
Thứ Bảy 01 tháng 11 năm 2014 đến ngày Thứ Hai 03 tháng 11 năm 2014. Thiền đường có chổ ở giới hạn
do đó xin quý bạn ghi danh sớm để chúng tôi có thể sắp xếp chổ ở chu đáo cho qúy bạn.
Thiền Đường Duyên Lành-Melbourne-Úc Châu.
Địa chỉ : 6 Windsor street, Kew, Victoria 3101, Australia.
Số điện thoại : (03) 9817 7016
Anh Ngô Văn Lẹ (Mob) : 0468 423 650
Chi Ngô Thị Trinh (Mob) : 0468 429 669
Chương Trình khóa “Tịnh Khẩu Niêm Phật” sơ khởi như sau:
(có thể thay đổi giờ giấc tùy vào booking với Hotsprings và nhu cầu của bạn đạo):
Giờ

Thứ Bảy
01/11/14

Chủ Nhật
02/11/14

6am – 7am

7am – 8am

Niệm Hành (ở công
viên kế bên TĐ)

Niệm Hành (ở công
viên kế bên TĐ)

Thứ Hai
Ghi Chú
03/11/14
03/11/14
Ăn sáng TĐ
Đem khăn tắm,
(Chuẩn bị đi
dép, đồ tăm,
HotSprings)- kết chai nước, bao,
thúc tịnh khẩu
6.30am: Rời TĐ đil h
HotSprings
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8am – 9am

Ăn sáng TĐ

Ăn sáng TĐ

9am – 12noon
12noon – 1pm

Niệm Phật, nghe băng
giảng, xem video
Chung Thiền

Niệm Phật, nghe băng
giảng, xem video
Chung Thiền

1pm – 3pm

Ăn trưa TĐ

Ăn trưa TĐ

3pm – 5pm

Niệm Phật, nghe băng
giảng, xem video
Ăn Chiều, nghỉ

Niệm Phật, nghe băng
giảng, xem video
Ăn Chiều, nghỉ

3pm - 4pm : Rời
HotSprings
Ăn Chiều, nghỉ

Niệm Phật, nghe băng
giảng, xem video
Chung Thiền

Niệm Phật, nghe băng
giảng, xem video
Chung Thiền

Niệm Phật, nghe
băng giảng
Chung Thiền

5pm – 8pm
9pm – 11pm
11pm – 1am

8.30 am: đến
HotSprings
Ăn trưa
HotSprings

Đem Lunch
cho HotSprings
Snacks/ fruit.
Đưa b/d về TĐ
Bế Mạc - Từ giả
bạn đạo

Xin cảm ơn quý bạn.
THƠ BẠN ÐẠO
HAI-KHÔNG!
Hai- Không sống mãi trong lòng,
Cho Tôi thương nhớ,chờ mong ngày về.
Hai Không chung ước hẹn thề,
Hai năm tái hội không hề đổi thay.
Mong rằng luôn có duyên may,
Trở về chốn củ "Côc-Thầy" oai linh!
Đất -Trời chung một mối tình,
Điển thanh bao phủ cho mình cảm giao.
Nghe hồn thổn thức nhiệm mầu,
Tâm an thanh nhẹ tiến mau về Trời.
Nhớ Cha... từng giọt lệ rơi!
Hòa cùng con suối cho tươi đời Trần.
Hai-Không quí Bạn xa gần,
Hai-Không ấm áp.... ân cần hòa vui.
Cùng nhau chung hưởng đạo mùi,
Đệ-Huynh-Tỷ-Muội ngậm ngùi nhớ thương.
Tình Cha vũ trụ càn khôn!
Hai-Không qui hội điển hồn thăng hoa.
Nhớ thương đâu ngại đường xa,
CHƠN-HÀNH QUI HỘI chúng ta trở về!
Kính-Bái.
Lâm Huỳnh Mai (CA) 20-5-2014
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