Số: 998 Ngày: 24 tháng 8 năm 2014
Nguïc tuø
Nguïc tuø giam haõm trí taâm ta
Khí ñieån phaân linh töï phaân hoøa
Doïn deïp chôn hoàn trong thanh saïch
Hieàn hoøa tieán tôùi chaúng coøn ma
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 16/11/2004 ñến 22/11/2004
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) Ghét buồn có lợi không?
2) Người tu thiền nên tránh sự ghét buồn không?
3) Thưa thân tâm an lạc có ích gì không?
4) Ghét buồn ñể làm gì?
5) Tại sao người tu thiền còn chán nản?
6) Kiên nhẫn ñể làm gì?
7) Thanh tịnh ñể làm gì?
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1) Montreal 16-11-04 15:33
Hỏi: Ghét buồn có lợi không?

2) Montreal 17-11-04 11:50PM
Hỏi: Người tu thiền nên tránh sự ghét buồn không?

ðáp: Thưa ghét buồn hại cho tâm thân
Kệ:
Ghét buồn hại cho tâm lẫn thân
Tưởng nhớ Trời cao chuyển muôn phần
Bảo ñảm ñường tu không gián ñoạn
Thành tâm phục vụ tu tâm an

ðáp: Thưa người tu thiền nên tránh sự ghét buồn có
thể tạo uất khí cho nội tâm
Kệ:
Sự ghét buồn không có ích nội tâm
Thân tâm tự thức chớ sai lầm
Quí thương Trời Phật chuyển giao thâm
Uyển chuyển không ngừng tự thức tâm

3) Montreal 18-11-04 5:22AM
Hỏi: Thưa thân tâm an lạc có ích gì không?

4) Montreal 19-11-04 11:04PM
Hỏi: Ghét buồn ñể làm gì?

ðáp: Thưa thân tâm an lạc rất hữu ích cho khối thần
kinh bộ óc
Kệ:
Thân tâm an lạc rất hữu ích
Quí tưởng Trời cao uyển chuyển thông
Thức giác chính mình tâm ñạt thức
Bình tâm khai triển tự phân tòng

ðáp: Thưa ghét buồn ñể chiến thắng ñối phương
nhưng không biết ñược hậu quả
Kệ:
Ghét buồn ñể chiến thắng người nghịch
Nhân quả luôn luôn uyển chuyển thầm
Thức giác chính mình cần phát triển
Bình tâm nhịn nhục phát triển yên

5) Montreal 20-11-04 7:05AM
Hỏi: Tại sao người tu thiền còn chán nản?

6) Montreal 21-11-04 5:05PM
Hỏi: Kiên nhẫn ñể làm gì?

ðáp: Thưa người tu thiền còn chán nản là vì thiếu
kiên nhẫn
Kệ:
Người tu thiền còn chán nản là trược
Nhớ tưởng Trời cao chẳng có lầm
Qui hội tình người tự tiến tầm
Khai thông trí tuệ giải mê lầm

ðáp:Thưa kiên nhẫn ñể sớm ñạt ñược thanh tịnh
Kệ:
Thanh tịnh sáng suốt tự thực hành
Khai thông trí tuệ tự hành thanh
Dìu nhân tại thế không ñòi hỏi
Qui y Phật Pháp giải ñua ñòi

7) Montreal 22-11-04 5:50PM
Hỏi: Thanh tịnh ñể làm gì?
ðáp: Thưa thanh tịnh ñể vượt qua nạn
Kệ:
Sáng suốt tự vượt qua biến chuyển
Khai thông trí tuệ tự phân bàn
Gieo chuyển tận ñộ người bất an
Chuyển hóa thâm sâu trí tự bàn
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Vui Bàn Tịnh ðộng
Một mình ngồi ở thế gian
Ngồi xem thiên hạ luận bàn hơn thua
Thân hình chẳng trẻ già nua
Chờ ngày giải thoát làm vua cõi trời
Thế gian lý luận lắm lời
Thực hành không có có nơi ồn ào
Tranh trời vẽ ñẹp làm sao!
Ðêm ngày tối sáng thấp cao siêu hình
Ði ñi lại lại một mình
Gieo gương thanh tịnh, thân hình rã tan
Hồn tu vượt khỏi mở màn
An ninh sẵn có thẳng ñàng cứ ñi
Chẳng còn lý luận nghĩ suy
Thực hành chánh pháp kỳ ni ñạt thành
Ngu khờ tự tạo cạnh tranh
Thanh thanh diệu diệu thực hành ñến nơi
Luật sanh sanh diệt do Trời
Thiên cơ sẵn có mở lời tự khuyên
Khuyên hồn thức giác giải phiền
Vượt qua ñộng loạn tạm yên cuộc ñời
Hồn tu thanh nhẹ thảnh thơi
Dục thời biến mất cảm nơi an toàn
Xen chi thế sự nhiều màn
Một màn khai triển dọn ñường ñộ tha

Trời sanh bản thể món quà
Hồn không tu học hồn là hồn ñiên
Mê lầm loạn ñộng triền miên
Xen vào việc họ khó yên cõi lòng
Nam Mô Lục Tự tham tòng
Hòa mình các giới giải vòng tham sân
Thực hành ñiêu luyện tối cần
Dấn thân sửa tiến nghĩa ân tràn ñầy
Khuyên ñừng có vội làm thầy
Bao năm không tiến như mây che trời
Rồi ñây tan rã tơi bời
Mê lầm một cục khổ vơi lòng sầu
Khôn hồn thức giác mau mau
Trở về chơn luật ñổi trao tình Trời
Càn khôn vũ trụ hợp thời
Hóa sanh hành triển trường ñời dậy ta
Bình tâm học lại chữ hòa
Hòa Trời hòa Phật thật thà thương yêu
Tự mình cảm thức mới siêu
Nhờ người ñồ vẽ lại nhiều loạn tâm
Trong ñầu có sẵn siêu âm
Lui về thanh tịnh tự tầm chơn như
Thân hình tạm bợ vui cười
Gieo duyên khắp xứ người người ñạt yên.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

PHÁT TÂM LÀ CAO QUÍ NHẤT ( Vui Hạnh Từ Bi-Dallas 1988)
Thì chúng ta mới thấy rõ vị trí của chúng ta hiện tại ở cõi ñất phù sanh này chúng ta ñang làm việc gì?
Chúng ta ñang thực hiện tình thương và ñạo ñức. Nhưng tình thương và ñạo ñức lúc nào cũng nhẹ nhàng,
cởi mở; còn tình ñời lúc nào cũng gay gắt. Có hai loại tương phản với nhau, rồi mới thấy rõ cái nào là quý,
cái nào là tốt ñể nắm ñó mà ñi, nắm ñó mà thăng hoa, nắm ñó mà cởi mở, nắm ñó mà tiến tới vô cùng. Cho
nên nhiều người tham dâm, muốn ñủ thứ: tu ñạo cũng tham ñạo, nghiên cứu biết bao nhiêu loại ñạo, rồi
trong ñó nó ám ảnh, ñi không ñúng ñường, tham lam, muốn ñắc ñạo; rồi tự ái, buồn tủi bộc khởi, mới ñâm
ra ñi tới chỗ tự sát. Có thủy có chung, ñường nào một ñường lối, “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.” Cứ giữ
ñó mà tiến tới thì những người ñó mới là một người chơn tu ñể thăng hoa. Không có pha thứ này, pha thứ
kia, pha thứ nọ; một ñường lối rõ ràng.
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Cũng như những người bạn ñạo tu của Pháp Lý Vô Vi, họ ý thức ñược pháp Soi Hồn hữu ích cho khối óc,
Pháp Luân Thường Chuyển hữu ích cho cơ tạng, Thiền ðịnh ñể dẫn giải phần thanh quang tiến hóa tới hòa
cảm với thanh quang bên trên, và biến giải tới một tâm thức sáng suốt vô cùng tận ñộ chúng sanh, ñóng
góp vào Vũ Trụ, cơ cấu tình thương của trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ. Người ta cần phải khoe
khoang với chúng ta không? Không! Người ta chỉ biết lo tu, sống nề nếp gia ñình, bạn bè thân hữu, ñâu ñó
ñều có trật tự, không nghĩ chuyện ám hại ganh ñua và phá khuấy. Nhưng mà cái tinh thần xây dựng phải
có. Cho nên, hiện tại những người ra ñóng góp trong Hội Ái Hữu Vô Vi tại Mỹ, tại các nơi, cũng là do sự
phát tâm của người mà thôi. Các bạn thấy, cuối cùng sự phát tâm là một sự cao quý nhất trên mặt ñất này.
Phát tâm ra muốn lập lại trật tự, muốn ñem những cái tin lành cho tất cả những người kế tiếp, và xây dựng
cho người kế tiếp có cơ hội thăng hoa tiến hóa. Ðó là cao quý nhất của người ñạo. Cho nên, tất cả tôn giáo
nào ở mặt ñất này thể hiện Chơn Tu ñều có sự phát tâm ñó.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho ba của bạn ñạo NGUYỄN ðỨC TUYÊN ở quận 11, TP HCM
vừa mới qua ñời tên NGUYỄN ðỨC PHÁN sanh năm 1924, mất ngày 16/08/2014 (tức ngày 21 tháng 7
năm Giáp Ngọ), chôn ngày 20/08/2014 (tức ngày 25 tháng 7) hưởng thọ 91 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Thành thật cám ơn.
Bạn ñạo Phú Nhuận TP HCM
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