Số: 986 Ngày: 1 tháng 6 năm 2014

Veà Khoâng
Veà khoâng thanh nheï suoát ñôøi ngöôøi
Hoïc hoûi khoâng ngöøng trí saùng töôi
Töï giaùc töï tu chung haønh tieán
Xaây döïng ngaøy kia seõ roõ Trôøi
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 12/08/2004 đến 18/8/2004
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) Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ nằm ở đâu?
2) Tiến hóa trên đường lối nào?
3) Nguyên khí của Trời đã làm những gì?
4) Nguyên khí là sao?
5) Tiến hóa là sao?
6) Thanh từ đâu đến đâu?
7) Thanh cao là sao?
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1) Atlantic city, 12-08-2004 6: 58 AM
Hỏi: Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ nằm ở
đâu?
Ðáp: Thưa trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ liên
hệ từ trung tâm bộ đầu
Kệ:
Từ trung tâm bộ đầu liên hệ tới
Hướng thượng thành tâm qui một mối
Học hỏi vô cùng lớn rộng đi
Trì tâm tu luyện tiến từ hồi

2) Atlantic city, 13-08-2004 01: 48 AM
Hỏi: Tiến hóa trên đường lối nào?
Ðáp: Thưa phải tiến hoá quân bình theo nguyên khí
của trời đất
Kệ:
Tiến hóa quân bình theo sự thật
Anh hùng chánh khí đã ban hành
Hướng thanh giải trược tự chung hành
Giải tỏa phiền ưu tự hướng thanh

3) Atlantic city, 14-08-2004 8: 35 AM
Hỏi: Nguyên khí của Trời đã làm những gì?

4) Atlantic city, 15-08-2004 6: 15 AM
Hỏi: Nguyên khí là sao?

Ðáp: Thưa nguyên khí của Trời đã phục vụ tận tình
Kệ:
Nguyên khí của Trời Ðất chuyển hoài
Bình tâm tiếp nhận chớ phân sai
Thực hành thấy rõ gánh hai vai
Luận thuyết không thành biết hỏi ai

Ðáp: Thưa nguyên khí là vun bồi sự tiến hóa
Kệ:
Thực hành tiến hóa tự mình minh
Giải trí phá mê cùng tiến hóa
Tuệ giác khai minh tình đạt đạo
Cảm minh thiên địa chuyển thấp cao

5) Atlantic city, 16-08-2004 4: 32 AM
Hỏi: Tiến hóa là sao?

6) Atlantic city, 17-08-2004 4: 43 AM
Hỏi: Thanh từ đâu đến đâu?

Ðáp: Thưa tiến hóa là thay đổi từ ô trược tới thanh
cao
Kệ:
Khổ cùng tiến hóa tưởng tới thanh
Trời cao không phụ người đau khổ
Ðiển giới ban ơn tự tiến vô
Giải tỏa sân si nguyện nam mô

Ðáp: Thưa thanh là từ trung tâm bộ đầu trở lên
Kệ:
Ðiển tâm xuất tiến tới vô cùng
Chuyển tiến vô cùng tự giác tung
Ðiển giới phân minh từ thanh trược
Khai thông tự thức tiến tới thông

7) Atlantic city, 18-08-2004 9: 05 AM
Hỏi: Thanh cao là sao?
Ðáp: Thưa thanh cao là không có dính dấp đến sự ô trược
Kệ:
Minh tâm kiến tánh tự thanh hòa
Chuyển thức tâm linh tự bước qua
Giải tiến vía hồn qui một mối
Thành tâm tu tiến chẳng còn ma

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 2/4

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Ðêm Lửa Trại Hai Không
Cây rừng khô héo được dùng
Lửa thiêng đốt cháy từ vùng dựng lên
Đồng hành quí hội tăng nên
Lửa thiêng bừng sáng lại quên chuyện đời
Tâm thời tưởng nhớ Cha Trời
Đồng vui đồng hợp đồng thời tiến thăng
Lâm trần ngộ khổ bao lần
Nay đà qui hội ân cần dựng xây
Tấm lòng hưởng ứng vui vầy
Anh em hòa điệu vui vầy cảm giao
Năm xưa anh Lạc đổi trao
Hò khoan giọng điệu ra vào thức tâm
Năm năm ước vọng sớm tầm
Cô Tiên hồn vía vui thầm trợ duyên
Năm nay sống động lại liền
Cha yêu chứng giám khai miền đạo tâm
Sửa mình chơn lý thì thầm
Bước vào lãnh vực chơn tâm chơn hòa
Thâm tâm nhận lãnh món quà
Hy sinh thực chất chan hòa tình thương
Người người sống động như gương
Cùng chung ca hát mở đường tự tu
Vui vui vui thật là vui
Quây quần lò sưởi rèn trui tâm hồn
Tay chân hoạt động ôn tồn
Xướng câu thanh nhẹ trợ Hồn tiến thăng
Chẳng còn luận điệu khó khăn
Hai không qui một ở ăn điều hòa
Ngọt bùi chia sớt cùng Cha
Tình thâm lòng Mẹ hát ca thức hồn
Sống vui chơn lý như cồn
Cùng chung tận hưởng tự ôn lại bài.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
Florida, 17-12-1987
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
KHỔ HẠNH.. ( Nguyên Điển Chung Hình- SG 1977)
Bạn đạo: Thưa ông Tám, một người tu khổ hạnh, một người tu khổ xác có khác nhau như thế nào. Bởi vì
trong cái trí khổ hạnh người ta có cái hoàn cảnh ở trong đó là phải làm cho xác thân nầy ... (nghe không
rõ).
Thầy: Bởi vì cái tu về bên điển, nó khổ hạnh về bên điển là khác. Khổ hạnh về bên điển, có người người ta
có tu lâu từ nhiều kiếp mà tu một đêm người ta có thể hưởng một phần tư điển của giọt điển hay là một
giọt điển không biết chừng, thấy không? Cho nên, cái khổ hạnh mà bạn đang tu đây vói cho tới được một
giọt thanh điển, nó rất khó khăn. Đó là khổ hạnh về phần điển. Còn khổ hạnh về thể xác, cho nên nó tùy cái
duyên phước đức của bạn từ kiếp trước, cái khởi điểm của bạn tốt hay là xấu, gieo giống nào gặt quả nấy.
Đó, rồi bây giờ mình tu về điển nó cũng có, nó có nhưng mà nó nhẹ hơn, nếu chúng ta không tu còn nặng
hơn. Nếu chúng ta không tu về phần thanh điển sáng suốt thì nó nặng hơn. Nó khổ hạnh về thể xác, nhiều
người nói tôi ăn chay nằm đất như bạn nói là khổ hạnh về thể xác, thiếu thốn vật chất đủ mọi phương diện
mà nếu nắm về cái vô vi nầy tu nó còn tiến bộ mau hơn. Bởi vì nó thấy cái thanh khí điển của Trời đất đầy
đủ cho nó, nó không có khổ nữa, rồi nó có thể quên cái khổ của thể xác. Còn những người tu về khổ thể
xác để thiếu thốn và khép mình vào một chỗ, cái người đó phải có thượng trí rất cao, phải có tinh thần rất
hùng dũng, tự cách mạng lấy bản thân mới chấp nhận nổi. Còn nhiều người bắt chước như vậy tu chịu
không nổi, rồi nó cũng bứt. Còn cái đằng nầy nó có cái thanh điển, nó khác, khổ hạnh về thanh điển, nhiều
khi cái nghiệp bạn nặng nó phải lâu nó mới được, thấy không? Lâu nó mới được, mà nó được rồi cái thì cái
khổ của thể xác đáng lẽ nó khổ mười nhưng mà nó bớt còn sáu bảy, bây giờ nó đã khổ bên trên rồi. Bên
trên cũng biết và chuyển hóa cho nó được hưởng một phần nào nhưng mà nó so với người ta thì nó chưa
đạt được cái gì, thấy không? Nó thấy nó khổ nhưng mà tu ở đằng nầy mình thấy cái khổ là cái nghiệp, mà
mình người tu là phải có phận sự giải nghiệp, giẫm trên cái khổ mà đi. Ở trong cái khổ mà hưởng cái thanh
tịnh thì luôn luôn đầu óc chúng ta phải giữ cái đó thì không có nao núng trước cái khổ, không có nao núng
trong sự thiếu thốn, mà chúng ta phải trở lại sự thành thật với ta thì cái khổ đó nó tiêu diệt. Như bây giờ
bạn nói bạn khổ, giờ phút nầy tôi chưa có cơm ăn, giờ phút nầy tôi còn rất đau khổ nhưng mà bạn thành
thật với những người gia đình, những bạn bè thì bạn không có khổ. Cái tình thương của nhân loại có bao
quanh xung quanh của bạn hết, chớ không phải không có. Nhưng mà bạn không chịu thành thật, phớt lờ
với họ thì bạn phải kẹt, thấy không? Đó, nó có bao nhiêu đó đối với thể xác không có khó khăn mà bồi cái
thanh điển là khó khăn, tìm cho kỳ được cái thanh điển nó khó khăn.
Cho nên cái Vô Vi nó đi tắt thấy dễ mà khó, thấy tu không có cấm gì hết nhưng mà khó, rất khó.
--------
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