Số: 1049 16 tháng 8 năm 2015
Thơ ngỏ
Thaân Thöông
Cuøng chung goác ñieån tònh bình thanh
Quang chieáu nôi nôi töï chuyeån thaønh
Theá giôùi ñaïi ñoàng chung moät moái
Cuøng chung xaây döïng trong thöïc haønh
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 26/11/2005 ñến 2/12/2005
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) Siêng hành ñể làm gì?
2) Có có không không là tại sao?
3) Chuyên cần ñể làm gì?
4) Cơ hội là gì?
5) Dứt khoát là sao?
6) Quí tưởng Trời cao ñể làm gì?
7) Khai triển bằng cách nào?
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1) San Diego, 26-11-2005 7: 50 PM
Hỏi: Siêng hành ñể làm gì?

2) San Diego, 27-11-2005 8: 00 AM
Hỏi: Có có không không là tại sao?

Ðáp: Thưa siêng hành ñể tự ñạt
Kệ:
Cố gắng thực hành sẽ tự ñạt
Quí tưởng Trời cao thông tiến hóa
Tin tưởng Trời cao không bỏ mình
Thành tâm tu luyện tự vượt sang

Ðáp: Thưa có có không không là giáo dục dân
Kệ:
Có không không có giúp dân tu
Học hỏi không ngừng tránh cõi tù
Chuyển hóa thâm sâu rất nhiệm mầu
Thương Trời nhớ Phật hiểu chiều sâu

3) San Diego 28-11-2005 12:45AM
Hỏi: Chuyên cần ñể làm gì?

4) San Diego 29-11-2005 6:53PM
Hỏi: Cơ hội là gì?

ðáp: Thưa chuyên cần tu ñể lo cho phần hồn
Kệ:
Siêng năng tu tiến là chuyện tối cần
Giải tiến tâm linh tự chuyển khuynh
Hướng thượng nhớ Trời không mất cơ hội
Bình tâm thanh tịnh cứu chính mình

ðáp: Thưa cơ hội có dịp tiến hóa trong lúc ñó.
Kệ:
Nhịp nhịp khai minh tạo cơ hội
Dứt khoát tâm tu phải tiến bước
Qui tâm tự thức rõ chính mình
Quí tưởng Trời cao qui một mối

5) San Diego 30-11-2005 7:04PM
Hỏi: Dứt khoát là sao?

6) San Diego 01-12-2005 7:16PM
Hỏi: Quí tưởng Trời cao ñể làm gì?

ðáp: Thưa dứt khoát là không tái phạm nữa
Kệ:
Phạm rồi tái phạm là chưa thay dổi
Tự tu tự tiến sẽ bị sóng nhồi
Thực hành chất phát từ hồi thăng hoa
Thành tâm tu luyện khai triển tiến xa

ðáp: Thưa quí tưởng Trời cao ñường tíến hóa
Kệ:
Thực hành chánh pháp dễ dứt khoát
ðời ñạo khai triển rõ ràng vượt
Tự mình học hỏi chữ hòa
Thực hành chánh pháp chan hòa tình thương

7) San Diego 02-12-2005 7:22PM
Hỏi: Khai triển bằng cách nào?
ðáp: Thưa khai triển bằng cách tự thức.
Kệ:
Hành pháp trí minh ñạo tự thành
Qui y Phật pháp tự vượt cao tầng
Qui không tự tiến khai tâm minh ñạo
Thành tâm tu tiến qui không vượt cao
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Con ơi !
Con ơi ! Tâm thức ñạo nền
Tự lo tu sửa tự bền vững ñi
Kỳ này mới thật kỳ thi
Tâm con ổn ñịnh con thì ñạt thanh
Thành tâm thực hiện thừa hành
ðiển trao ñiển hút ñiển thành chơn nhơn
Mặc ai tỏ vẻ giận hờn
Con thương con ñộ ban ơn người hiền
Tình ñời tạm bợ gieo gương
Nay thương mai ghét là ñường thế sanh
Tạo ra thế sự cạnh tranh
Tu không ñạt ñạo tạo thành giấc mơ
Thiên cơ khai triển từ giờ
Nay yêu mai ñộng chớ mơ chuyện ñời
Dầu ai kích ñộng chớ rời
ðiển quang thanh nhẹ hợp thời ñộ con
ðường ñi bằng ñất phải mòn
ðường tâm quang chiếu vẫn còn tự khai
Thương yêu tha thứ làm hoài
ðến ngày mòn nghiệp chẳng ai ghét mình
Phật xưa cũng sống một mình
Ngày nay khoa học giả tình tạm thôi
Tham dâm chỉ tạo miếng mồi
Dấn thân tu học tiến lùi do tâm
Hòa cùng thiên giới thậm thâm
Phá mê phá chấp khỏi tầm ngoại lai
Trong con có sẵn thanh ñài
Thực hành chánh pháp có ngày ñạt thông
Tình ñời ñen bạc lòng vòng
Không sao thoát ñược lại trồng thêm ñau
Bỏ ñời về ñạo lại mau
Tâm không mê chấp bước vào càn khôn
ðiển trời khai hóa sanh tồn
ðộ tha tân ñộ ñộ hồn tiến thăng
Dù cho tiền bạc nhà băng
Cũng về với ñất ở ăn do trời
Hai không ñịnh luật chẳng rời
ðến không cũng phải về trời tay không
Cảm thông thiên ñịa một lòng
Khai thông nội thức tréo trồng tiêu tan
Tâm thanh lý luận bạc bàn
Giàu lòng nhịn nhục ñứng hàng ñầu tiên
Tự mình gánh chịu mới yên
Hồi sinh bất diệt vượt xuyên tình ñời
Thanh bình cảm thức nơi nơi
Dù bom dù ñạn cũng nơi học hành
Chẳng còn ôm trược bỏ thanh

Quân bình thanh lọc trược thanh ñều hòa
Tình thương ñạo ñức thật thà
Khí trời thay ñổi vui ca tình trời
Thanh tâm sáng tác chơn lời
Yêu thương tha thứ tạo nơi thanh bình
Càn khôn qui một nguyên linh
Giúp hồn tiến hóa giúp tình ñạt thông
Tu thời hết dạ hết lòng
Hướng về giải thoát cảm thông tình trời
Vận hành chơn thức chơn lời
Hy sinh tu luyện hợp thời ñạt thanh
Quê xưa ñã sẵn lưu giành
Phần ai nấy hưởng thực hành về quê
Dù cho trắc trở muôn bề
Có cay có ñắng có về ñến nơi
Lột trần bản chất lỗi thời
Tu mà cố chấp tu rơi ñạo tà
Nói năng lý luận khó hòa
Khóc mình không khóc khóc cha làm gì
Ai ai cũng tiến hợp thì
Thực hành chánh pháp tự ghi ñạt thành
Nguyện hành nghiêm luật hóa sanh
Phơi bày trước mắt nơi thanh trong lòng
Con ơi ! Nghiệp chướng lòng vòng
Cộng thêm thần thánh lại trồng tréo tâm
Con ơi ! Luật ñạo diệu thâm
Thực hành ñến ñích tự tầm ñến nơi
Nằm trong nghiêm luật của Trời
Con tu chưa ñắc con thời chê khen !
Khổ hình duyên nghiệp nhá nhem
Con không giải quyết con ñen như hời
Xưng danh thần thánh Cha Trời
Bước vào ñịa ngục hết lời nói năng
Vô Vi cương quyết thực hành
Con ñường chết sống là thanh trược hòa
Quân bình mới rõ tình Cha
Chung nhà một cội thiết tha thực hành
Bỏ ñi bản chất ñàn anh
Về không tự ñạt ñạt thành chơn như
Càn khôn vũ trụ ñang cười
Người sao lắm chuyện tạo người bất minh
Tình thương khai triển ñệ huynh
Quên mình dẹp ñộng rõ tình thương yêu
Tình thương cây cỏ vẫn siêu
Tình người lại thiếu tạo yêu bằng lời
Ngược dòng lại trách ông Trời
Về ñâu mới ñúng hợp thời tự tu ???
Kính bái,
Lương sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHÂN KINH 46
Phân lần ñời ñạo phân minh tiến
Sống tạm an vui chẳng lụy phiền
Tâm ñạo không rời duyên thượng giới
Cảm thông nghiêm luật sống duyên tiền
“Phân lần ñời ñạo phân minh tiến”:
Phân lần từ ñời lẫn ñạo, tiến trong sự cảm thức rõ ràng.
“Sống tạm an vui chẳng lụy phiền”:
Thấy cõi phù sanh, có ñến là có ñi, sống tạm, không có lụy phiền, than vãn nữa.
“Tâm ñạo không rời duyên thượng giới”:
Tâm ñạo của chúng ta lúc nào cũng nung nấu tâm ñạo ñể tiến hóa, ñó là cái duyên của thượng giới ñã ñộ
cho chúng ta.
“Cảm thông nghiêm luật sống duyên tiền”:
Chúng ta biết ñược cái nghiêm luật của Trời ðất là vô sanh bất diệt, sống trở về tự nhiên và hồn nhiên của
Trời ðất, căn bản của chúng ta có từ xa xưa.
Ráng tu tới thanh tịnh ñể trở về ñó, ñể trở về căn bản nguồn gốc mà tu tiến, chớ không phải tới ñó là
hết. Nhiều người tới ñó là "tui nhập Niết Bàn rồi, tui là hạng nhứt rồi". Cái ñó là sai, không có ñúng! Còn
mang cái xác làm người, là còn thấy nghiệp lực sai lầm ẩn tàng trong thần kinh của chúng ta, càng ngày phải
càng tu, ñêm ñêm phải lo tham thiền ñể giải bớt nghiệp. Không nên nuôi dưỡng và thu hút nghiệp của trần
gian, và củng cố nghiệp lực sẵn có của chính mình. Giải hết không có ôm một chuyện gì, không có nắm bắt
một chuyện gì, tâm thân mới ñược yên ổn. Nếu còn nắm bắt, chỉ tạo ñộng mà thôi!
Tu Vô Vi là buông bỏ tất cả, không ôm bất cứ một cái gì. Nhiều người tu cái óc mới sáng ñược một
chút, quân bình một chút, rồi ñi học lại chuyện ñời: chuyện bùa, chuyện phép; ñó là chuyện ñời! Sự tham
lam của ñời muốn có bùa phép ñể chống trả ma quỷ. Nhưng mà Phật là khác. Phật là tiến về sự thanh cao
tận ñộ ma quỷ như người, không có vụ xa cách, mà chém giết bài trừ nữa.
Thực hành trở về sự thanh diệu của Trời ðất, thì ñúng ñường hội nhập, quy nhứt ñể tiến hóa mà thôi.
Một lòng một dạ như vậy, thì tương lai sẽ ñược vinh quang tốt ñẹp, phần hồn sẽ vui tươi và dũng mãnh
thăng hoa trong thực hành, không còn ôm những mê loạn của tình ñời nữa.
Chính mình chưa thông, không có làm ñược thầy ñịa lý, tâm thân trí ý của chúng ta chưa thông, chưa
minh, làm sao làm thầy ñịa lý? Mà tu hướng về Vô Vi không có làm thầy ñịa lý, chuyện mình lo chưa hết
mà ñâm ñầu ñi lo chuyện người ta, rốt cuộc rồi bị nạn ñâu có hay. Khi mình làm thầy ñịa lý phải ăn mắc
tiền, rồi cái ñồng tiền dễ dãi quá. Khi mà có ñồng tiền dễ dãi phải làm thế nào? Phải ăn nhậu, chơi bời, nhậu
nhẹt, sắm sửa, phung phí, ñó là tạo tội mà không hay! Căn bản của chúng ta không có tiền bạc, chúng ta
nghèo, phải giữ căn bản ñó, mới là tu tiến. Vì sao chúng ta ñi tu? Nhờ nghèo khổ chúng ta mới ñi tu. Bây
giờ có tiền, quên sự nghèo khổ và quên tất cả những người nghèo khổ, thì làm sao tiến!
ðã nói: "Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp", mà chúng ta quên khổ, chúng ta không
phải là người tu theo ñường lối của Phật. Thực hành theo ñường lối của Phật là chấp nhận sự thiếu thốn, sự
khổ cực gian lao, vì mình vì mọi người, ñó là ñứng ñắn ñường tu chánh pháp, ñể trở về ngôi vị của một vị
Phật ở tương lai. Nay làm chút, mai làm chút, tương lai sẽ có kết quả tốt.
Nhưng người ñời tham lam, vì ñâu mà tạo cảnh tham lam, mắt mũi tai miệng phàm tục không có cách
khóa lại, và cứ mở triền miên như vậy thì hấp thụ triền miên. Vô Vi có cái phương pháp co lưỡi răng kề
răng niệm Phật: “ðóng cửa ñời, mở cửa ñạo”. Người người tại mặt ñất có quyền niệm Nam Mô A Di ðà
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Phật, tự thức và tự khai sáng lấy chính mình trong ñường lối tự tu tự tiến, khai mở tâm linh. Vỏn vẹn có sáu
chữ! Tu theo Phật mà ñầu ñề có sáu chữ không hiểu, cắt nghĩa không thông và thực hành không ñúng, rồi
nói chuyện trong cuốn sách. Chuyện trong cuốn sách triền miên diễn tả, rồi nói lu bù cho người ta nghe, thét
người tu thanh tịnh, người ta thấy mình là, toàn là ăn cắp. Mà ăn cắp ! Không nên. Căn bản thực hành có sáu
chữ mà không làm ñược. Xem cuốn sách thì phải có ñầu ñề, ñầu ñề không hiểu mà xem cái gì?
Cho nên thực hành Nam Mô A Di ðà Phật ñi, rồi sẽ truy tầm tất cả những gì của những vị Phật ñã ñi
trước, và lưu lại cho chúng ta những chơn ngôn không thay ñổi. Tại sao ông Phật nói ñược mà tôi nói không
ñược? Không hiểu truy tầm ông Phật do ñâu mà có? Ông Phật là một con người, hiểu khổ, thấm nhuần trong
khổ, mới dứt khoát lo tu, và thấy rõ chủ kiến của mình ñã tạo khổ cho chính mình. Cho nên ñi tới dứt khoát
chủ kiến của chính mình nữa, thì thức hòa ñồng nó mới mở. Thức hòa ñồng nó mở, thì thấy cái sự thanh
diệu của Trời ðất ñang dìu tiến vạn linh trên mặt ñất này
THƠ BẠN ðẠO
PHÁP GIỚI TÌNH THƯƠNG
Thầy ñi ñể lại pháp thiền
Chị em tu tiến anh em vui hòa
Sống trong pháp giới tình thương
Thẳng ñường tu tiến mở ñường ñến nơi
Pháp lý siêu học tuyệt vời
Hành thông minh sáng hòa cùng ñiển quang
Những người nhận ñược ñiển quang
Dày công hành pháp lực quang chiếu hoài
Quên trong tâm thức miệt mài
Quên tiền quên hết mối thân nầy
Mới mong kịp lúc cơ nầy
Biến thiên xoay chuyển cận ngày không xa
Nếu còn chậm trể lôi thôi
ðến khi bỏ xác hồn rơi ñịa hình
Tu mà còn mãi lình-xình
Cộng thêm lý thuyết giết mình không hay
Thầy thương nhắt nhở hằng ngày
Quay vào sám hối nói năng cẩn lời
Nhớ nhớ niệm phật liên hồi
Quên ñời rời tục về nơi thanh nhàn
Cảnh nầy không thật bạc bàn
Thinh âm chiếu sáng ñiển quang hợp hòa
Kính bái,
Las Vegas, 01/08/15, Lê Thị Lệ Hoa

Thương nhớ Thầy
Thương Thầy niệm phật lo tu
Nhớ Thầy hạ thủ công phu siêng thường
Thương Thầy trăm nhớ, ngày thương
Nhớ Thầy thiền giác, tìm ñường về quê
Thương Thầy nhớ lối ñi về
Nhớ Thầy chớ rớt bền lề thiên cơ
Thương Thầy ñừng có thờ ơ
Nhớ Thầy khuyên nhủ, giấc giờ chớ sai
Thương Thầy giờ tí mười hai
Nhớ Thầy thiền thở, ñiển khai bộ ñầu
Thương Thầy thường chuyển chậm sâu
Nhớ Thầy thở ñể ñỉnh ñầu ñiển qui
Thương Thầy thương thật hồn ni
Nhớ Thầy thiền giác, ñể qui về nguồn
Kính bái,
Lê Thị Nhàn
Thiền Viện 00, Cali 21-6-2015
Quán Café Thiền Viện
Từng bước quanh co ñã mấy vòng
Niệm hành thanh tịnh hướng về không
Chợt nghe mệt, khát, mời vào quán
ðắng giọt café, ngọt mát lòng.
Kính bái,
Lê Thị Nhàn
Cali ngày 28-7-2015
====
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TÌM VỀ
ðã thấu hiểu, hồng trần tạm cảnh
Xác thân này, ảo ảnh ñó thôi!
Hôm nay có ñó, ñể rồi,
Ngày mai cũng sẽ xa rời thế gian
Luật luân hồi, tuần hoàn vũ trụ
ðời vô thường, nay tụ mai tan
Có không, không có rõ ràng
Mê chi sắc tướng, lạc ñàng tâm linh
Hãy thức tỉnh, tự mình tu sữa
Pháp tu thiền, tẩy rửa tâm thân
Soi hồn, thường chuyển pháp luân
Bước vào thiền ñịnh, lâng lâng nhẹ nhàng
Thanh khí ñiển, Trời ban cho ñó
Biết dụng thì dùng nó luyện ñi
Soi hồn tinh khí thần qui
Trung tâm giữa trán, nặng trì ñiển quang
Mô ni châu, sáng choang xuất hiện
ðiển ñủ ñầy, kết chuyển thánh thai
Pháp luân thường chuyển huệ khai
ðiển thanh ngũ tạng, trụ ngay ñỉnh ñầu
Thường chuyển hít thật sâu và chậm
ðến tận cùng, mới thậm và thâm
ðiển lực bản thể lặng thầm
Chạy ñều nghịch chuyển trung tâm bộ ñầu
Vào thiền ñịnh, lo âu buông bỏ
Vọng tưởng ñừng ñể nó thâu vô
Tâm yên như nước trong hồ
Giai không ngũ uẩn, ấy vô ñịnh thiền
Hành thân pháp, luôn siêng mới ñạt
Còn trệ trì, sao thoát sông mê
Dầy công tu ñể trở về
Biếng lười sao ñược, cận kề Mẹ Cha
Niệm phật, ñể mở ta ñại trí
Tâm pháp là dùng ý niệm thôi
Tâm thân hai pháp ñi ñôi
Như xe hai bánh, ñạo ñời song tu
Nếu tinh tấn, công phu luyện ñạo
Thì có ngày sẽ tạo phước duyên
Gần Trời, cạnh Phật, bên Tiên
Phần hồn thanh nhẹ, an yên bên Thầy
Kính bái,
Lê Thị Nhàn
Cali ngày 18-7-2015
===
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