Số: 995 Ngày: 3 tháng 8 năm 2014
Nhaân quaû
Nhaân quaû vaõng lai ñöôøng tu hoïc
Oaùn aân roõ reät töï chôn haønh
Nhaän ñieàu hay dôû theâu deät toát
Maét thaùnh chôn tình xeùt lyù thanh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 25/10/2004 ñến 1/11/2004
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) Nguyên lý của Trời Ðất nằm ở ñâu?
2) Hành sao mới ñúng?
3) Nghiệp lực lôi cuốn là sao?
4) Làm người tại sao bị tham dục?
5) Có xác có tâm sao lại khổ?
6) Vui thì ñạt ñược cái gì?
7) Tại sao bị bệnh mệt mỏi?
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1) Toronto, 25-10-04
Hỏi: Nguyên lý của Trời Ðất nằm ở ñâu?

2) Montréal, 26-10-04 10:45 PM
Hỏi: Hành sao mới ñúng?

Ðáp: Thưa nguyên lý của Trời Ðất nằm ở trung tâm
sinh lực
Kệ:
Sinh lực càn khôn vũ trụ chiếu
Thành tâm học hỏi nhận thêm nhiều
Quí tưởng Trời cao thức ñạt siêu
Âm ba vũ trụ ñều ban chiếu

Ðáp: Thật tâm hành mới ñúng
Kệ:
Qui nguyên thiền giác tự tâm mình
Pháp giới phân minh ñạo chuyển khuynh
Trí tuệ khai thông uyển chuyển tình
Khai thông trí tuệ tự phân minh

3) Montréal, 27-10-04 3: 15AM
Hỏi: Nghiệp lực lôi cuốn là sao?

4) Toronto, 28-10-04 4: 50 AM
Hỏi: Làm người tại sao bị tham dục?

Ðáp: Thưa nghiệp lực lôi cuốn cũng như bị xúi dục
Kệ:
Nghiệp lực lôi cuốn do trí tâm
Khổ hành vô phước tạo sai lầm
Không tu khó tiến khổ âm thầm
Tiến hóa không thành thêm thọ nạn

Ðáp: Thưa ñó là sự tham muốn của thể xác
Kệ:
Mất quân bình tham dục gia tăng
Trí tuệ không thông lại bực mình
Ðộng loạn trăm chiều không phát triển
Thành tâm tu luyện lại càng yên

5) Montréal, 29-10-04 0:45 AM
Hỏi: Có xác có tâm sao lại khổ?

6) Montréal, 30-10-04
Hỏi: Vui thì ñạt ñược cái gì?

Ðáp: Thưa mất trật tự sẽ bị khổ dài dài
Kệ:
Mất trật tự khổ hoài hoài ñộng
Bình tâm thanh tịnh tự thong dong
Cơ còng tự thức duyên Trời ñộ
Thanh tịnh cứu mình niệm nam mô

Ðáp: Thưa vui thì tan tất cả uất khí
Kệ:
Vui cười khai mở trí tâm yên
Giải tỏa buồn vui chỉ có hiền
Khai triển chính mình tâm tự thức
Hành thông tự ñạt tự giải phiền

7) Montréal, 01-11-04 10:30 PM
Hỏi: Tại sao bị bệnh mệt mỏi?
ðáp: Thưa mệt mỏi vì làm việc quá sức
Kệ:
Làm việc nhiều hơn khả năng mình
Bình tâm xây dựng tiến hóa nhanh
Qui hội thực chất tự cứu mình
Trí tuệ khai thông qui một mối
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY

DÂNG LÊN THẦY
Dâng lên Thầy lòng quý thương yêu
Dâng lên Thầy tâm tu thanh nhẹ
Dâng lên Thầy trí mở tâm yên
Dâng lên Thầy tình xuyên các giới
Dâng lên Thầy nhập ñịnh hiếu trung
Dâng lên Thầy bao dung tình ñạo
Dâng lên Thầy thấp cao cộng hưởng
Dâng lên Thầy ñường tu phát triển
Dâng lên Thầy nguyện vọng khai thông
Dâng lên Thầy âm thầm tự tại
Dâng lên Thầy mãi mãi không quên
Dâng lên Thầy Bề Trên chứng kiến
Dâng lên Thầy tự kiến ñạo tâm
Dâng lên Thầy âm thầm ñắc pháp
Dâng lên Thầy tự ráp thành thơ
Dâng lên Thầy thiền cơ xây dựng
Dâng lên Thầy mối ñạo tình thương
Dâng lên Thầy mảnh gương tận ñộ
Dâng lên Thầy Nam Mô dứt khoát
Dâng lên Thầy man mác tình thương
Dâng lên Thầy trên ñường tiến hóa
Dâng lên Thầy công quả xinh tươi
Dâng lên Thầy thực hành tâm ñạo
Dâng lên Thầy diện mạo Trời ban
Dâng lên Thầy Thiên Ðàng tự giác
Dâng lên Thầy cát bụi về không
Dâng lên Thầy một lòng tu tiến
Dâng lên Thầy quyến luyến tình thương
Dâng lên Thầy mối tình chất phác
Dâng lên Thầy khiêm nhường tu tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Olympia, 22-08-1998
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

PHẬT
( Duyên Nghiệp Dẫn Tu - 1985)
Cho nên nhiều bạn ñã gọi tôi là một vị Phật. ðúng vậy! Khi các bạn cảm thức tôi là một vị
Phật, chính các bạn là một vị Phật tương lai. Vì ñường chúng ta ñồng ñi giải nghiệp, khử
nghiệp, thanh lọc nghiệp, thì nó thanh nhẹ. Phật là phất, là gió vậy thôi thanh nhẹ, chớ Phật
ñâu có ăn hiếp người ta. Cảnh sát còn có quyền hơn Ông Phật mà.Thổ Thần còn có quyền
hơn Ông Phật mà. Phật là phất nhẹ thôi, giải nghiệp nó nhẹ, hỏi chớ các bạn bằng lòng giải
nghiệp, thì các bạn trở nên Phật không? Trở về một tâm thức nhẹ nhàng tươi thắm, giúp ñời
và cứu ñời.
Tại sao Ông Phật có thể giúp ñời và cứu ñời, vì Ổng từ trong khổ và Ổng ñã giải thoát ñược
khổ và Ổng ñem cái Chân Lý ñó nói chỉ ñường cho mọi người tự giải thoát, giải trừ cái khổ
cảnh ñể trở về với chơn nhơn tâm thức nhẹ nhàng. Phật là ñến nơi, chớ Ổng ñâu có phải là
hạ mình xuống ôm mình, cứu mình, dắt mình ñi. Không! Không phải vậy, các người ñừng
có lầm, ñừng có cúng lạy, ñừng có mua bánh mua trái cho Ổng ăn rồi Ổng cứu, Ổng không
có cứu, Ổng hành là Ổng cứu.
Vì Ổng mang cái xác như chúng ta, có mắt, mũi, tai, miệng như chúng ta, có tay chân như
chúng ta, có sự ñau khổ như chúng ta. Mà Ổng kiên trì tham Thiền học nhẫn học hoà. Ổng
mới thoát khỏi cái trần tâm, trở về với chơn giác, mới hưởng cái của ñời ñời thanh nhẹ của
ðấng Cha Trời.
Các bạn làm ñược không? Thưa ñược chứ! Nếu các bạn ý thức rõ, phải nhận thức rõ làm
một ñiều hữu ích, có lợi cho chính mình và cho chúng sanh, thì các bạn làm ñược chớ có gì
không ñược. Các bạn ñang buôn bán, ñang ñi làm việc cũng mưu lợi chớ gì. Nhưng mà
mưu lợi ñó rồi bỏ ñó, chớ không ñem vào tâm thức ñược. Còn sự thực hành nầy là các bạn
mưu lợi, Thượng Trung Hạ thống nhất hoà ñồng, thì lợi cho phần hồn Chủ Nhân Ông, lợi
cho thể xác, ảnh hưởng ñược ñại chúng sanh, ñại ñồng.Vì mỗi người tại thế gian mắt, mũi,
tai, miệng, ngũ tạng như nhau, mà thực hành ñược, thì người khác phải ñi ñược, có gì khác
biệt ñâu. Nhưng mà người thế gian thấy người nầy tu ñắc, lại quý người nầy rồi lạy lục, rồi
ñủ chuyện hết, cầu xin tự tạo sự bê trể cho chính mình mà thôi.
Chính Tâm chúng ta là Phật
(Hùng Vĩ Giao Liên.. 1998)..
Không có thấy ông Phật rồi tô ñẹp ông Phật ñể thờ, rốt cuộc ñâu có làm gì ñược cái gì?
Chính tâm chúng ta là Phật, nếu chúng ta chịu buông bỏ sự mê chấp, buông bỏ sự sân si, thì
cái tâm hồn thanh nhẹ. Phật là vô danh, là thanh nhẹ mới tiến tới vô cùng: Thế gian gọi là
từ bi. Nhựt Quang Phật, ánh sáng mặt trời là nhẹ tức là Phật, ñộ chúng ta lúc nào cũng sát
cánh, xây dựng cho chúng ta có cuộc sống. Mà chúng ta không trở về với thanh nhẹ, hội
nhập trong sự thanh nhẹ, thì chúng ta làm sao tiến tới vô cùng?
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THƠ BẠN ðẠO
Anh em bạn ñạo San Jose rất quý thương Chị Gấm, tuy chị ñã ra ñi nhưng sự chơn thật và lòng thương
người là một tấm gương sáng lưu lại cho anh em bạn ñạo học hỏi và noi theo, ngày 3/8/2014 tức là ngày
8/7/2014 năm Giáp Nhọ, là ngày hỏa táng chị, anh em bạn ñạo San Jose cùng nhau ñến nhà Quàn ñể tiễn
ñưa chị một lần cuối. Nhớ lúc còn tại thế sinh hoạt với anh em tại Thiền ðường, chị thường nói câu “ ðời
là tạm, ðạo là không “ chị cũng rất thích bản nhạc “ Trở Về Cát Bụi “ ñể tưởng nhớ chị tôi có làm bài thơ
nói lên sự quý thương của anh em dâng lên chị.

THƯƠNG NHỚ CHỊ GẤM
Chị Gấm quý thương ñã về Trời
Bạn ñạo thương nhớ khắp nơi nơi
Sống ñời chơn thật tâm thanh thoát
Lìa thế tâm an chẳng nhiều lời
Nhiều lời không ích khó yên
ðạo tâm khai sáng chẳng phiền trách ai
Cam tâm chấp nhận nạn tai
Không phiền không trách sửa sai chính mình
Nghiệp duyên ñiêu luyện tiến trình
Hành trình tươi sáng tự mình dựng xây
Tình thương ban rải ñó ñây
Giúp người khốn khổ tâm này nở hoa
Vui cười hớn hở chan hòa
Vui say tình ñạo dâng hoa kính Thầy
Hồn thời thanh nhẹ ñứng ñây
ðón chào các bạn tâm ñầy tình thương
Người ñi lưu lại tấm gương
Anh em ghi nhớ quý thương vô cùng
Duyên may tái ngộ trùng phùng
Nay ñành tạm biệt ung dung học bài
Thế gian tranh chấp tiền tài
Người tu buông bỏ sửa sai tiến hoài
Trời thương ñã có an bài
Chúc Chị vui nhẹ miệt mài lo tu
Hồn thời thanh nhẹ ngao du
Vui cười sung sướng an du tâm Hồn
San Jose, ngày 25/7/2014
Kính bái
Lý Vĩnh
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