Số: 1060 1 tháng 11 năm 2015
Thơ ngỏ
Chieàu Saâu
Chieàu saâu khai trieån lyù quaân bình
Thoâng caûm ñôøi nay roõ caûnh tình
Duyeân nôï traøn ñaày taâm thöùc giaùc
Bình taâm thanh tònh roõ thaân hình
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 13/02/2006 ñến 19/02/2006
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) Luyện tập siêng năng có ích gì không?
2) Ðiều hòa hơi thở có ích không?
3) Thực hành chánh pháp bằng cách nào?
4) Ðường nào là ñúng?
5) Thật tâm cần nói láo hay không?
6) Hiểu ñược nói ñược tốt không?
7) Dấn thân phục vụ có tốt không?
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1) San Diego, 13-02-2006 7: 00 AM
Hỏi: Luyện tập siêng năng có ích gì không?

2) San Diego, 14-02-2006 7: 05 AM
Hỏi: Ðiều hòa hơi thở có ích không?

Ðáp: Thưa luyện tâp siêng năng rất hữu ích
Kệ:
Quán thông ñời ñạo tự giác mê
Qui luật thâm sâu sớm trở về
Càn khôn qui một chẳng chán chê
Thực hành chánh pháp ñạt muôn bề

Ðáp: Thưa ñiều hòa hơi thở rất có ích
Kệ:
Quán tưởng minh tâm trí không mờ
Thực hành chất phát tự giải mê
Công phu liên tục qui hồi thức
Thanh tịnh minh tâm trí không mờ

3) San Diego, 15-02-2006 1: 57 AM
Hỏi: Thực hành chánh pháp bằng cách nào?

4) San Diego, 16-02-2006 1: 10 AM
Hỏi: Ðường nào là ñúng?

Ðáp: Thưa thực hành chánh pháp bằng thực tâm
Kệ:
Chuyển hóa thâm sâu mở các ngành
Bình tâm thanh tịnh tự hướng thanh
Dìu tiến chính mình tâm ổn ñịnh
Trì tâm tu luyện tự cảm minh

Ðáp: Thưa ñường tu thật tâm là ñúng
Kệ:
Pháp giới môn huân chuyển tiến trình
Thành tâm tu luyện lại càng minh
Trí tâm thanh tịnh là ñường chơn giác
Học hỏi không ngừng tự giác minh

5) San Diego, 17-02-2006 11: 25 PM
Hỏi: Thật tâm cần nói láo hay không?

6) San Diego, 18-02-2006 1: 25 AM
Hỏi: Hiểu ñược nói ñược tốt không?

Ðáp: Thưa thật tâm không cần nói láo
Kệ:
Thật tâm tu tiến sớm ñạt thành
Thực hành chất phát tự ñạt nhanh
Duyên Trời tận ñộ không giờ dứt
Thanh khí trong lành hóa hóa sanh

Ðáp: Thưa hiểu ñược nên nói cho người kế tiếp
Kệ:
Thành tâm tu tiến tự giải phiền
Rắc rối không còn lôi kéo nữa
Dứt khoát bình tâm tự tiến thâm
Thanh tịnh giải quyết muôn ñiều rắc rối

7) San Diego, 19-02-2006 3: 17 AM
Hỏi: Dấn thân phục vụ có tốt không?
Ðáp: Thưa dấn thân phục vụ bạn ñạo rất quí
Kệ:
Dày công tu luyện rất hữu ích
Quán thông ñời ñạo lại quí hơn
Bình tâm học hỏi gieo duyên tốt
Thực hành chánh pháp lại càng yên
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
TRĂM NĂM BIA ðÁ
Trăm năm bia ñá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Khiến nên Hậu tỏ vần thơ
Kể cho bạn rõ huyền cơ nhọc nhằn.
Tâm người như tuyết giá băng
Trí người như thể chị Hằng gớm ghê
ðổi thay, thay ñổi nhiều bề
Thủy chung như nhứt mới kề Phật Tiên.
Làm sao tỏ dấu nhơn hiền
Siêng năng tu luyện phước truyền cháu con.
Làm sao cội phúc chớ mòn
Lấy câu nhơn nghĩa cho tròn ðạo tâm
Anh em các bạn chớ lầm
Một cây một cội, thâm trầm nghĩa nhân.
Ba lao, bốn khổ, thằng bần
Tham tiền, tham chức, cuộc trần ñắng ño.
Ngày ñêm luống tín ñầy kho
Thời giờ không bỏ ñắn ño cõi trần.
Lời khuyên các bạn bao lần
Xác trần làm việc cho trần lắm ru !
Dương gian là chỗ ngục tù,
Vào tù ra khám công phu lỡ làng.
Ham tiền, ham bạc làm càn
Chịu ñánh, chịu khảo, chớ nhàn bản thân.
Từ ñây xin bạn ân cần
Công Phu, luyện ñạo cho gần Phật Tiên.
Trở nên một ñấng Nhơn Hiền
Có Hồn, có Vía, ñặc quyền vô vi.
Dầu cho trăm tuổi vậy thì
Gom Hồn, gom Vía dẫn ñi Thiên ñàng.
Thiên ñàng vạn lý quan san,
Xác trần bỏ lại ña mang làm gì.
Phật, Trời là chỗ huyền vi.
Nào sơn, nào thủy, thiếu gì cảnh tiên.
Bông hoa ñua nở lê duyên
Màu nào, sắc nấy có tiên ứng hầu
Hiu hiu gió thổi cung cầu
Hồn nương theo gió, về gần Phật Tiên
Ngó mong thấy cảnh mê liền,
Vui thay chi xiết, nhơn hiền trẩy sang.
ðường thì chói sáng ngọc xoàn
ðủ màu, ñủ kiểu quên toan trở về
ðoái xem phong cảnh mà mê
Nhiều lần ngoạn mục, mãng mê không về.

Thợ trời, khéo ñặt thống kê
ði qua ðông Bắc, trở về Tây Nam.
Có rồng, có ngựa tiền duyên
Chở ñi khắp chổ, Phật Tiên cảnh Trời.
Chia vui, nói quá nhiều lời
Thế gian, che dối Phật Trời làm chi.
Thế gian cho bạn ngu si
Vì chưn chưa hiểu, khinh khi Phật Trời
Buồn chi, những sự gian manh
ðến khi ñụng cọp nhăn nanh hoảng hồn.
Từ ñây Pháp Lý như cồn
Tiếng tâm còn ñó, chuyên môn không còn.
Khuyên bạn hãy giữ lòng son
Công phu pháp lý, cho tròn ðạo tâm
Chẳng tin, chẳng tưởng, chẳng lầm
Công phu, siêng sắng ðạo tâm phát liền.
Làm sao cho ñấng nhơn hiền
Minh châu phát hiện, bay liền cảnh tiên.
Từ ñây mới biết bạn hiền
ðông, Tây, Nam, Bắc vui miền thú tiên
Thượng tầng có ðức Lê Duyên
Tặng thưởng cho bạn ðào Tiên phép mầu
Nguồn ðạo là bực cao sâu
Không cầu mà có, phép mầu Tiên gia
Siêng năng tu luyện chánh tà
Cần lo nghiên cứu mới là thần tiên
Từ ñây ñược chữ Thông Thiên
Có duyên dạo khắp qua miền Thiên Không.
Không Không mà có lẽ công
Thiên biến, vạn hóa cộng ñồng Phật Tiên.
Từ ñây bạn có phước duyên
Huyền thiên, hợp lý, Tiên gia ñạo mầu.
Câu văn, cảm kích cơ cầu,
Khoa học huyền bí phép mầu Thích Ca
Từ ngày thừa võ hoá văn
Có lòng Bác ái khoang hoằng chúng sanh
ðêm ngày làm việc ñành rành
Lằn ñiển vũ trụ phát sanh tia vàng
Xin bạn chớ nghĩ hoang mang
Mà lòng vọng tưởng tân toan cơ cầu.
Nói ra thêm thảm, thêm sầu
Tiền bạc xôi chuối, cầu Ngài ñặng ñâu!
Tội lỗi chất chứa trên ñầu
ðem tiền, công, ñến cầu Ngài dung tha.
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Chỉ ra cho rõ chánh tà
Dương gian mắt thịt người mà thấy chi.
Mà ñem xôi chuối khinh khi
Càng thêm tội lỗi, Phật ghi thêm liền.
Phật ñâu dụng bạc với tiền
Tâm lành, Trời Phật phước liền ban cho.
Dầu cho giàu có của kho
Không vị, không nể, không mê lẽ tà.
ðến ñây Hậu mới phân qua
Khoa học huyền bí chỉ ra tỏ tường
Nói rồi, càng nhớ càng thương
Linh hồn ở chốn Thiên ðàng bạn ôi.
Còn Vía ở ñất phù sa,
Vì chưng oan trái, sanh ra vợ chồng
Từ khi kết thúc vợ chồng
ðôi chim kết cánh, tơ hồng thăng thiên.
Từ khi duyên lạ bén duyên,
Ham chơi trần tục, phạm Thiên bị ñày
Niết Bàn chẳng vị một ai
Sa vào bản thể, sinh thai cho người.
Ở ñó chín tháng mười ngày
Khai hoa nở nhụy, miệng cười có duyên.
Làm con dương thế nhãn tiền
Lo ăn lo ngủ, phạm Thiên bị ñày.
Từ ñây mới biết trần ai,
Lớn lên cực khổ phải vương luật hình.
Nói ra bạn thấy hồn kinh
Gia ñình thưởng phạt, cực hình ñắng ño.
Lúc xưa sung sướng nào lo,
Bây giờ dương thế tự do ñâu còn.
Cực khổ hành hạ héo hon
Mạnh thời hiếp yếu chẳng còn như xưa.
Nói ra thì bạn cũng thừa
Diêu Trì Kim Mẫu khóc thời như mưa.
Chẳng tin xem liạ sách xưa
Xem thì thấy ñó, bạn chưa tỏ tường.
Nói rồi sầu thảm càng thương
Chẳng nghe lời dạy, mới vương cõi trần.
Vậy nên Hậu tỏ xác thân
Cha mẹ giao cấu xác trần bạn ơi
Ví như hai ñấng thợ trời
Sanh ra hình vóc, dạy lời nôm na
Hình thể như một cái nhà
Trái tim, gan, mật thật là khám to.
Giam hãm tại ñó ñắn ño
Chẳng cho Vía biết Hồn mà ở ñâu
Hồn vía cách biệt ñã lâu
Vía thời ở rún, lo âu bên ngoài

Hàng ngày lo bảo xác thân
Hồn thì làm việc, ân cần xoáy trên.
Tại óc trí ý thông lên thiên ñình.
Từ ñây Hậu mới thuyết trình,
Luyện ñạo tại ñó, bạn mình gắn ghi.
Tưởng bằng trí ý ñương thì
Lục Tự phải nhớ, phải ghi cho thường.
ðêm trường thanh vắng là gương
Súc miệng cho sạch sẽ tường âm dương.
Sợ khi yếu mắt ghèn xương
Che phủ nào thấy ánh gương Phật mầu
Sách này dạy kỹ cao sâu
Công phu luyện ñạo khỏi sầu khỏi lo
Từ ñây Mâu Ni trong lò
Phát ra ánh sáng khỏi màng thịt da
Ý ta nên nhớ Thích Ca
Gắng lòng mộ ðạo thấy qua phép màu
Soi hồn phép ấy cao sâu
Không nên dắt ñiển xung lên bộ ñầu
Bộ ñầu có ñiển phép mầu
Âm dương phối hợp cơ cầu hợp ngay
ðiển Trời tại óc hàng ngày
Giúp cho ñiển ấy sáng sung ngay Hà ðào
ðiển ấy chạy khắp rất mau
Gân xương bản thể chỗ nào cũng thông
Âm dương phối hợp ñạo ñồng
Làm cho trí ý sáng thông cõi Trời
Cũng như rọi ñược khắp nơi
Khoa Học Huyền Bí, Phật Trời ban cho
ðừng suy ñừng nghĩ ñắn ño
Trung gian Tiên Phật chiếu dò lằng ni
Lời nói nên gắn nên ghi
Không nên sai quấy Mâu Ni trò hề.
Sái thời ñiển nghẹt tư bề
Sân, si, hờn giận dựa kề hơn xưa.
Nói cho bạn hiểu lọc lừa
Làm thầy bỉ ổi, không chừa một ai
ða mang nhiều chứng bịnh ngoài
ðau lưng, chá mắt có hoài bạn ơi.
Soi Hồn là phép chỉ rồi
Bước qua Thường Chuyển phục hồi âm dương.
Phép nầy trừ bệnh thương trường
Gian tham quỉ quái không nhường một ai.
Lời ñây nhắn nhủ hoài hoài
Công phu phép Phật ñược trừ gian tham
Tham sang ngũ tạng tà dâm
Cuộc trần khuyến khích, phải cam bịnh nầy.
Phiền não, nó cũng làm thầy
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ðặt ñiều sái quấy, ưa gây ưa phiền
Làm cho ñôi mắt ưu huyền
Thấy sắc gian trá của tiền tham hơn
Lời ñây dạy bảo như ñờn
Qui y cửa Phật, quý hơn của tiền
Làm sao cho ñấng nhơn hiền
Công dày luyện ðạo, phép Tiên nhiệm mầu
Thương hàn, ngoại cảm nhức ñầu
ðau lưng, chá mắt ñể hầu một bên
Bạn nên gắng chí cho bền
Công phu thuốc bổ ở trên cõi trần
Thuốc nầy bổ khắp châu thân
Bổ tinh, bổ não, bổ lần học sinh
Học sinh bản thể như mình
ðứa tối ñứa sáng thế tình như ta
Cũng nên dạy bảo cháu nhà
Siêng năng tánh sáng hiệp hòa công phu.
Dầu cho kẻ dốt người ngu
Học thì bổ ích công phu chuyên nghề.
Lợi lộc ñau ñớn tư bề
Con hiền cháu thảo ñúc nền văn minh.
Nói qua kể hết gia ñình
Trên hòa dưới thuận bạn mình mới yên
Học ðạo chẳng tốn ñồng tiền
Siêng năng cố gắng bạn hiền chỉ cho.
Từ ñây bạn khỏi lo âu
Phật Tiên huyền bí dạy cho tu hành.
Phân rõ gốc khóe ñành rành
ðịnh thần phép Phật, hóa sanh ñiển lành.
Trí ý ta sẽ chỉ rành
Ngồi cho yên tịnh, dỗ mê phép mầu.
ðiển Trời bủa khắp trên ñầu
Hóa ra ngọn ñuốc, sáng bầu Thiên Cung
Soi khắp thế giới rõ cùng
ðịa cầu cũng thế, sáng chung một bầu.
Soi khắp các nẻo ñâu ñâu
Biết ñiều lành dữ, khỏi sầu khỏi vương
Phép này sẽ chỉ bạn tường,
Bịnh tình rối loạn cả ñường thông minh.
Xem thì nhớ lấy chớ khinh
Cảm thương các bạn hữu tình của ta.
Lo gần cũng phải lo xa
Nghiên cứu chánh ñáng mới ra ñạo mầu.
Rồi ñây phép xét bộ ñầu
Hủng lổ nhiều chỗ, phân mô Tam liều
Công phu luyện ñạo cho nhiều
ðiển Trời rọi xuống càng ngày càng hay.
Nhứt Liều cụ túc bằng nay

Sơ thừa cực phẩm bạn mình thấy chưa.
Mở cửa Thiên Môn trung thừa
Tự nhiên phát triển, không lừa thế gian.
Pháp lý sự thật rõ ràng
Chỉ ngay trên xoáy một ñàng chia ñôi
Ngồi cho yên tịnh phép mầu
Pháp luân thường chuyển sẽ ngồi cho lâu.
Từ ñây mới biết ñạo mầu
Nói ra rõ rệt cả câu hộ phò
Tu nghèo chẳng tiền mà lo
Công phu luyện ñạo Phật cho tam liều.
Liều này Thiên Tạo bạn ôi
ðừng làm nhơn tạo dối ñời ích chi.
Lời nói nên gắng nên ghi
Dối người mình dối, dối chi Phật Trời.
Phỏng da ñau quá la trời
Niệm Phật cho ñỡ, che lời thế gian.
Mình ñốt mình chịu, chớ than
Phật ñâu có ñốt, bầm gan chịu lì.
Phật thì trên bàn từ bi
Không sai, không biểu, người thì làm gan
Rồi ñem tiền bạc với vàng
Làm doan, làm phước, Phật nào chứng cho!
Tham gian ngôn ngữ so ño
ðem tiền chuộc tội thế gian ích gì.
Di ðà thọ ký xét suy
Có không, không có, không vì một ai
Sự thật Pháp Lý công khai
Không gian, không dối con ai bao giờ
Hoc ðạo xin ñừng lẩn lơ
Hiểu sơ nói dóc, không chừa một ai.
Uy quyền nịnh bợ phải lo
Bạc triệu ñem ñổi, bao giờ ñặng ñâu
Lấy câu ngay thẳng làm ñầu
Làm sao cho ñược ñạo mầu mới ngoan.
Tranh ñua nói dóc nói càn
Tu chi bằng miệng có tiền thì hơn.
Tu ca tiếng huyễn, lời ñờn
ðừng giả hát bội, thế thường cười chê.
Từ ñây ta mới ñề huề
Anh em bậu bạn dựa kề dạy nhau.
Tu thời kẻ trước người sau
Trí tâm cố gắng, Phật nào không thương.
Việc tu, không phải thương trường
Hơn thua vô ích là ñường thế gian
Hậu ñây chỉ bảo rõ ràng
ða mang trần thế phải mang lấy sầu.
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Chẳng nên chặt tóc cạo ñầu
Tu tâm dưỡng tánh ñể cầu ðạo Tâm

Con người trăm tuổi bao lâu
Thác rồi kiếp mất, chẳng còn một ai.
ðỗ Thuần Hậu
ða-Kao

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VẤN ðẠO - ðẠI HỘI KY 19 THANH TỊNH
(18/07/2000)
1. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, Côn Lôn Sơn là nơi nào? Nơi ñó có gì khác với thế gian hiện chúng ta ñang sống?
Người tu Vô Vi ñến trình ñộ nào, khi bỏ xác, mới ñược ñến nơi ñó ñể tiếp tục tu?
ðức Thầy: Người tu, tâm phải dứt khoát. Hồn chúng ta ñang ngự trong thể xác; thể xác này là ñộng loạn
theo chiều hướng Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, kích ñộng và phản ñộng triền miên. Nếu chúng ta
dứt khoát ñược, nhập ñịnh, thì chúng ta mới tới chỗ thanh tịnh ñược.
2. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, người không tin Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, sau khi ñạt Pháp,
có ñến nơi Côn Lôn Sơn tu ñược không?
ðức Thầy: ðó cũng như câu trên; tâm không dứt khoát, không phải là người tu. Mang tiếng tu, mà tâm
không dứt khoát, cũng bị ñọa Ðịa Ngục. Người tu, tâm phải dứt khoát mới ñạt tới nguyên lý của Trời, Ðất.
Lúc ñó, nhắm mắt là ñi lên cõi thanh tịnh thay vì ngụp lặn trong ñộng.
3. Bạn Ðạo: Thưa Thầy người tu phải tới trình ñộ nào mới cứu ñược Cửu Huyền Thất Tổ? Nếu có thể cứu
ñược Cửu Huyền Thất Tổ, thì cứu như thế nào? Xin Thầy minh giải cho chúng con.
ðức Thầy: Tâm linh của chúng ta không khác gì bóng ñèn trong rừng tối; mà khi chúng ta tu ñều hòa, hợp
khí cùng Trời, Ðất, tự nhiên bừng sáng! Ðó là ñộ tất cả. Cũng như ánh trăng vàng ñộ khắp thế giới, là vậy.
Nếu mà óc của chúng ta sáng, thì Cửu Huyền Thất Tổ của chúng ta cũng ñồng có cơ hội mà ñi lên trong cơ
tiến hóa sẵn có.
4. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, cảnh giới nơi tâm và cảnh giới bên ngoài, tức là dùng mắt, tai, mũi, miệng, có thể
thấy ñược. Hai cảnh ñó, cảnh nào là cảnh thật?
ðức Thầy: Nhắm mắt mà thanh tịnh, thấy sáng, thấy cảnh trong tự nhiên và hồn nhiên, là cảnh thật. Mà có
ý muốn tạo ra một cảnh ñó, không có phải thật. Trong thanh tịnh, ñạt tới ánh sáng, thấy ñược cảnh tự nhiên
và hồn nhiên ñẹp vô cùng, ñó là sự thật.
5. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao Ðịa Ngục cũng do tâm, mà Thiên Ðàng cũng do tâm?
ðức Thầy: ðịa ngục cũng do tâm: tâm mình phá hoại, nghĩa là một chút cũng muốn phá Ðạo. Cũng như, ở
thế gian có nhiều tôn giáo khác nhau; ñạo Phật muốn phá ñạo Thiên Chúa; Thiên Chúa muốn diệt ñạo Phật.
Cái ñó, chúng ta là người Việt Nam, ở mảnh ñất Việt Nam, chúng ta ñã thấy rồi: qua nhiều cơn biến chuyển
ñộng loạn, không thành tựu; chúng ta mới thấy nguyên căn sẵn có. Chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà hình
thành, chúng ta mới cảm thức ñược ñiều ñó.
6. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, chúng con có xem qua video về mộ của ðức Tổ Sư. Chúng con thấy bạn ñạo ở quê
nhà ñến viếng mộ của ðức Tổ Sư. Các bạn ñạo thắp nhang và vái lạy. Chúng con không hiểu các bạn
ñạo làm như vậy có ñúng với ñường lối của Ngài ñã răn dạy không?
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ðức Thầy: Con người là một tâm linh tại mặt ñất, ai cũng muốn tiến hóa ñến cõi thanh nhẹ; cho nên sự
mong muốn ñó là vô cùng. Nghe ñến Trời, Phật, ai cũng thích; nhưng mà làm sao dấn thân như Trời, Phật
mới tiến tới ñó, có cơ hội chung sống với Trời Phật; mới kêu là “Thanh Nhàn Sung Sướng,” ở chổ ñó.
7. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, sau này nếu chúng cón có dịp về quê thăm mộ của Ngài, chúng con phải làm sao
mới ñúng? Xin Thầy chỉ dạy cho.
ðức Thầy: Về quê thăm mộ ông Tư, ñó là một cái kỷ niệm ñể chúng ta dứt khoát: chúng ta thấy người ñi
trước ñã thành công; vậy chúng ta là người ñi sau, chỉ có dứt khoát mới theo kịp chân Ngài. Nơi ñó là nơi
ảnh hưởng những người kế tiếp.
8. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm” là sao?
ðức Thầy: “Ưng vô sở trụ” là mình hứa cái gì, mà không thấy cái chỗ chứa ñựng của lời hứa ñó. “Nhi sanh
kỳ tâm” là cái tâm của ta nguyện như thế nào, chúng ta làm ñúng như thế ñó, ñừng sai chạy.
9. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, người tu phạm phải tội như lừa thầy phản bạn, hoặc phản ñạo, thì bị Bề Trên “cúp
ñiển.” Cúp ñiển, là cúp như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con ñược rõ.
ðức Thầy: Cái óc chúng ta có ñiển âm, dương, bừng sáng, mới mở ñược trí. Cái trí mới mở ñược một chút,
tưởng là “Ta ñạt ñạo, ta hay hơn người khác” và chọc phá người khác. Rốt cuộc là chúng ta ñã “hạ tầng
công tác;” chúng ta ñã ñem luồng ñiển hạ xuống ñể tranh ñấu, hơn thua, thay vì giải mở chung tiến.
10. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, chúng con ñược nghe Thầy dạy rằng, “Bề Trên nâng tầng số ñiển quang cho
chúng con.” Nâng ñiển quang, là nâng làm sao?
ðức Thầy: Là các bạn chịu tu, lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc, thì mới nhận ñược luồng ñiển ðại Bi
ban chiếu hằng giờ, phút, khắc. Có khi ngủ một ñêm, tới sáng, mình thấy sự sai lầm của chính mình; mới ăn
năn sám hối và sửa tu tiến; mới là ñúng.

THƠ BẠN ðẠO
Tâm ðạo
Tâm Luôn có ðạo ở trong lòng
Huyền bí ðạo mầu có có không
ðạo là vô cùng trong Vũ Trụ
Trong cõi ta bà thật mênh mông
Tâm luôn an trụ trong ðạo Pháp
Vun bồi hạnh ñức ñể quán thông
Qui nguyên bản tánh về nguyên bản
Tâm ðạo thế trần hoà hư không
Thủy Bùi Missouri 23/10/2015

Chân Lý
ðạo lành chân lý chẳng nhạc phai
Trường tồn vĩnh cửu thế gian này
Sư, Thầy, Trò, Bạn cùng truyền bá
Nhân duyên tự ñến chẳng tìm ai
Chân lý ðạo Trời luật tự nhiên
Dạy người lánh dữ ăn ở hiền
Chia xẻ kinh nghiệm cùng học hỏi
Bạn ơi! thả lỏng ñể tự nhiên
Tự nhiên thiên lý hữu duyên ngộ
Ngộ Thầy, ngộ Pháp cùng ñiểm tô
Thiền hành ðời ðạo học chân lý
Vui ngộ Tổ Thầy cõi hư vô
Thủy Bùi Missouri 27/10/2015
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