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Mục Bé Tám 1991
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) Có những người sanh ra ở ñời này thích chánh trị và thích công bằng yêu nước, quí dân thì sao ?
2) Ở ñời này có người thích quân sự, ñấm ñá, trừng trị ác thú ác nhân thì sao ?
3) Quốc hồn là gì?
4) Nghiệp tâm là gì?
5) Có người muốn làm minh vương, vua thế gian thì sao?
6) Thượng Ðế phục vụ ở nơi nào?
7) Làm việc gì cần thiết và làm việc gì không cần thiết?
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1) Hỏi: Có những người sanh ra ở ñời này thích 2) Hỏi: Ở ñời này có người thích quân sự, ñấm ñá,
chánh trị và thích công bằng yêu nước, quí dân thì trừng trị ác thú ác nhân thì sao ?
sao ?
TL: Thưa những người này có bản lãnh anh hùng
TL: Thưa nhưng người ñó có một tâm hồn chánh
giết người này cứu người nọ, thuộc về hệ thống võ
Phật, ngược lại cũng có một số người núp vào hùng
nghĩa, suốt cả ñời không biết tham lam, lúc nào
cũng bằng lòng hy sinh cho tổ quốc, sống ñạm bạc
khí của người thành công mà kiếm ăn, ở ñời này thì
có mặt phải có mặt trái, thì nó mới quân bình, cho
còn khổ hơn người tu, ngược lại có một số người
chuyên môn lợi dụng chánh trị, nói chánh trị, nhưng nên ở trên mặt ñất này có vua thì phải có nịnh thần,
nịnh thần giết chết vua hồi nào không hay nếu vua
không bao giờ chịu dấn thân, bày mưu này nọ ñể
phá hoại cuộc sống của người khác, tham sống sợ
không sáng suốt và tự thức, nói ñi nói lại chỉ có tinh
thần tự tu tự tiến là bình an nhứt mà thôi, Bé ñã từng
chết, miệng nói nhưng tâm không chịu làm, chết ñi
chỉ làm ma quỉ chứ không thành thần ñược, ở thế
tham gia không ít chuyện của ñời, nhưng rốt cuộc
cũng phải nhớ ñến quốc hồn mà lo tu.
gian thường chê người nói dóc, bằng một câu
:“miệng nói thánh, tánh ngu như bò”, có người
miệng nói yêu nước, nhưng tâm ñếm tiền, mưu lợi
cho cá nhơn, ñược làm ông này ông nọ là thỏa mãn,
vì ñó cho nên nó sanh ra tâm hối lộ, có chút quyền
thế, là nghĩ chuyện kiếm tiền, không cần biết ñến
hậu quả ở về sau, cho nên ở ñời này, có nhiều người
ñã hành hạ dân và mưu lợi cho chính mình, ñến già
bệnh họan triền miên, nằm liệt giường liệt chiếu ñể
ñền tội trước khi lìa thế gian, cho nên Bé khuyên
người ñời nên thức tâm tu hành, không nên lấy ñạo
tạo ñời, ñọc Ðịa Ngục Du Ký cho nhiều, càng ñọc
thì càng thay rõ tâm mình ñã và ñang tiến hóa ñến
ñâu, chừa không dám làm bậy nữa, sẽ ñược sống
trong cuộc sống thanh nhẹ, khí hồn tự thức và thiền
nhiều hơn, không làm siêu vi trùng phá hoại xã hội,
nhưng sẽ trở thành Hiền nhân ñộ tha giúp ñời, lúc
nào cũng sẳn sàng cống hiến thực chất của chính
mình, thực chất là khả năng của Trời ban, không thể
ngụy tạo ñược.
3) Hỏi: Quốc hồn là gì?
4) Hỏi: Nghiệp tâm là gì?
TL: Thưa quốc hồn là xứ Phật thanh nhẹ vô cùng, TL: Thưa ôm lấy chuyện ñời ăn ngủ không yên, gọi
người ñạo gọi là niết bàn, từ bỏ nghiệp tâm.
là nghiệp tâm. Còn người tu giải mở ñược, thì không
còn nghĩ bàn ñến việc ñời, cơ hội tranh chấp biến
mất, tâm hồn nhẹ nhỏm.
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5) Hỏi: Có người muốn làm minh vương, vua thế 6) Hỏi: Thượng Ðế phục vụ ở nơi nào?
gian thì sao?
TL: Thưa Thượng Ðế ñã ñặt luật lệ của cuộc sống
TL: Thưa Bé thấy làm vua tiểu thiên ñịa tức là xác nằm ngay hệ thống thần kinh của loài người, thưởng
mình chưa xong, mà làm sao làm vua mọi người phạt công minh. Biến thể của thực phẩm hằng ngày
khác nhau. Chỉ nung nấu tinh thần phục vụ mọi cũng là hạnh cao quí của Ngài ñề ra, phục vụ nhơn
người thì ñúng hơn, tin vào căn bản phục vụ của sanh. Ðâu ñâu cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng
Thượng Ðế mà hy sinh là cao quí nhứt trên ñời này. ở ñời này tham, muốn tìm cho ñược Thượng Ðế ñể
làm áp-phe (affaire), có ñạo tâm sung sướng không
hành, ngược lại muốn chôn vùi tâm thức của chính
mình, ñể chuốc lấy cái khổ về sau !!! Cho nên Ðức
Linh Bảo Thiên Tôn có nói một câu rất quí giá là:
“Ngu si tai hại biết bao”, người ñời nên thức tâm mà
tu tiến còn hơn là nuôi ảo vọng vô ích.
7) Hỏi: Làm việc gì cần thiết và làm việc gì không cần thiết?
TL: Thưa xây dựng tiến hóa tâm lẫn thân là cần thiết, còn hơn thua ñua ñòi là không cần thiết.

3 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 3/11

CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Tỵ nạn Thái Lan
Thái Lan ñất Phật rước người hiền
Bỏ Cha bỏ Mẹ tùy duyên tái hành
Cuộc ñời hy vọng mong manh
Sống còn hay mất chẳng thành việc chi
Sửa mình tiến hóa khắc ghi
Lấy Không làm ñích tâm thì mới an
Bình tâm tự xét tự bàn
Cảnh trần giả tạm mọi ñàng sửa tâm
Học sanh học khổ tiến thầm
Quy hồn quy vía chẳng lầm chẳng sai
Nghiệp Trần gánh nặng hai vai
Thực hành giải tỏa lập ñài thanh cao
Hòa ñồng các giới các mầu
Trước sau như một chung nhau hợp hòa
ðất Trời chẳng có cách xa
Trong ta có sẵn ta hòa tiến lên
Vía Hồn mới sống vững bền
Xác thân là tạm là nền giáo tâm
Học rồi tự tạo siêu âm
Giải cho thiên hạ biết tầm ñường ñi
Ðạt thanh giải trược một khi
Vô cùng tiến hóa an nghi ñời ñời
Chẳng còn thù hận trao lời
Giúp Ðời tiến hóa giúp Ðời an khương
Ðạo ñời nguyên lý dựa nương
Tầm ra chơn Pháp mở ñường tự ñi
Trường ñời khảo ñảo học thi
Quân bình mới tiến mới ghi tiến hoài

Thực hành thanh tịnh mới tài
Thích Ca tự ñạt do Ngài tự tu
Người ñời ham lợi tạo ngu
Bầy ra cúng bái giam tù vào thân
Tự mình khai mở tiến lần
Thân hình Tứ Ðại khai tầng cảm giao
Hòa tan muôn sắc muôn mầu
Quy về một cội rõ mầu nhiệm tâm
Càn Khôn Vũ Trụ chuyển thành
Nơi nào cũng tiến cũng tầm ñến nơi
Tình thương ban rải bởi Trời
Yêu Ðời yêu Ðạo yêu lời nhủ khuyên
Khuyên người thanh lọc tạo duyên
Dẹp phiền dẹp loạn sống yên ñời ñời
Vía Hồn mến cảm thảnh thơi
Bề Trên sắp ñặt do Trời ân ban
Thế gian chuyển biến nhiều màn
ðộng rồi lại tịnh mở ñàng cảm thông
Bánh xe tiến hóa chuyển vần
Cộng ñồng bác ái giải vòng ách tai
ðạo Ðời luân chuyển dồi mài
Dạy cho hiểu Ðạo sửa sai hiếu hòa
Cộng ñồng hít thở ra vào
Ai ai cũng vậy người nào cũng qui
Trở vào tự thức một khi
Thương yêu vô tận tâm thì mới yên
Cảm giao nguyên lý hai miền
Tâm vô quái ngại tạo duyên ñời ñời.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Manila, 01-02-1982
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
KHÓA TỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR - (Cuốn 3)
Bạn ñạo: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa các bác,
các anh chị. Con hỏi không phải chuyện của con,
xin Thầy giảng cho con biết: Tại sao bên ñạo
Phật thì ăn chay, mà tại sao bên ñạo Công Giáo
họ không có ăn chay? Có phải là Thượng ðế sanh
những con vật ñó ra là ñể cho, phục vụ cho những
loài người? Tại vì con nghe bên Công Giáo nói
như vậy.
ðức Thầy: Thì ñạo Khổng người ta cũng không
có ăn chay. Và ăn chay, tại sao người ta ăn chay?

và người ta so sánh với người ăn mặn: ñi nhà
thương nhiều quá, bệnh nhiều quá, họ mới ăn
chay ñể cho nó nhẹ bớt ñi; nó cũng bệnh mà bệnh
nhẹ ít hơn. Vì vậy họ ăn chay.
Bạn ñạo: Vậy, như vậy bên ñạo Chúa họ ăn, như
vậy là bên ñạo Chúa ăn mặn như vậy là họ sát
sanh rồi, phải không Thầy?
ðức Thầy: Ừ, cái chuyện ñó là họ sát sanh là có
ông Trời lo cho họ chớ. Bên ñạo Chúa là họ thấy
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rằng ăn mặn nó khỏe mạnh, nó ñầy ñủ, thì họ ăn
mặn; nhưng mà rồi bệnh họ mới, nhiều người ñạo
Chúa họ cũng ăn chay, họ không thèm ăn mặn
nữa. Bây giờ nhiều người họ cũng nghiên cứu:
nhiều hóa chất quá nó không có lợi cho cơ thể, họ
cũng ñổi hướng họ ăn chay.
Bạn ñạo: Dạ. Vậy con còn một câu nữa là: nếu
như những người mà họ không có thiền ñó Thầy,
mà họ bên Công Giáo, thì thí dụ như họ chết ñi họ
có ñược ñi thẳng lên trời không Thầy?

chết mới gặp con ñó.
Bạn ñạo: Dạ. Mà con gặp chỉ thường lắm thưa
Thầy.
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Mà con không có sợ.
ðức Thầy: Con cầu siêu cho chỉ, biết không?
Bạn ñạo: Dạ.

ðức Thầy: Cái ñó hỏi họ chứ làm sao hỏi Thầy
ñược? Hỏi Thầy, Thầy nói ra cái mất lòng họ ñó!
Thầy nói rõ ràng: nhẹ thì về trời, nặng thì ở dưới
thế gian; nói nhiêu ñó ñủ rồi!
Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Nặng thì phải ở thế gian.
Bạn ñạo: Tại vì nhiều khi người ta nói người ta ñi
nhà thờ, nhà thờ mỗi ngày.

ðức Thầy: Chỉ về là chỉ giúp con ñó.
Bạn ñạo: Dạ, mà còn một câu nữa, Thầy: Thí dụ
như những người mà người ta không có niệm
Phật ñược, vậy có thiền ñược không Thầy?
ðức Thầy: Phải niệm Phật. Niệm Phật là cái tâm,
Tâm Pháp, cho nó phát triển khối óc, ñại trí nó
mở. Còn thiền làm cho cơ thể nó bình an.
Bạn ñạo: Dạ.

ðức Thầy: ði nhà thờ ñể chi? ñể nghe lời chân lý
và sửa tâm, trở nên bác ái từ bi mới bước vào
Thánh giới ñược.
Bạn ñạo: Dạ. Con có một câu hỏi nữa: Con có
người chị bà con ñó Thầy, ñi vượt biên lâu rồi, mà
con không biết chết hay sống, mà sao con nằm mơ
con gặp chỉ hoài?

ðức Thầy: .. Rồi còn muốn gì nữa?
Bạn ñạo: Hồi con ñi ðại Hội, Thầy ñổi tên cho
con khác ñi, Thầy kêu con “Bà già”, giờ ai cũng
chọc con hết trơn!
ðức Thầy: Sao kêu con “Bà già”?

ðức Thầy: Con gặp chỉ là chỉ về chỉ phù hộ con.
Con cúng cơm cho chỉ. Con thiền, Con cầu
nguyện cho chỉ.

Bạn ñạo: Hồi trước Thầy nói,

Bạn ñạo: Vậy hả Thầy?

Bạn ñạo: Dạ, bây giờ tới ở San José, tiểu bang
nào cũng biết con.

ðức Thầy: Con thiền con cầu nguyện cho chỉ
ñược sớm siêu thăng tịnh ñộ.
Bạn ñạo: Như vậy là chị ấy chết rồi hả Thầy?

ðức Thầy: Thì con ñi tới chỗ già chớ!

ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Gặp mặt con họ kêu con “Bà già” không
à!

ðức Thầy: Chết chứ không có sống.
Bạn ñạo: Ồ! Tại vì có khi một tuần con nằm mơ
con gặp hai, ba lần.

ðức Thầy: Thì con nói: “Gì ñó con?” Tại sao con
không biết nói: “Gì ñó con?”?
Bạn ñạo: Vậy mai mốt con nói nha?

ðức Thầy: Chết cái xác, chớ cái hồn không có
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ðức Thầy: Ờ. “Bà ñây nè, có gì không? Bà giúp
cho”. Không sao ñâu! Gắn lon nào con mang lon
nấy, không có sao, không có mất lòng ñâu!
Bạn ñạo: Nhất là mấy cái anh trẻ trẻ, gặp con
hay kêu “Bà già” lắm!
ðức Thầy: “Ờ, chuyện gì ñó con? Có gì cần, bà
giúp cho!”
Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Mày sợ làm Bà mất giá? “Bà” có giá
lắm á!
Bạn ñạo: Con cám ơn Thầy.
Bạn ñạo: Nam Mô A Di ðà Phật. Con kính chào
Thầy và các cô bác, anh chị em bạn ñạo hôm nay.
Trước hết, con cảm tạ Thầy ñã cứu ñộ con nhiều
lần.
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Hôm nay con cũng cảm nhận ñiều ñó
nữa.
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Con thì trần trược tội lỗi cũng nhiều,
nhưng con hướng tâm, con muốn tu. Và sau nữa
thì con, hôm nay bài giảng của Thầy ñánh tâm
thức con thêm nhiều hơn nữa; con cũng cảm tạ
một lần nữa về ñiều ñó. Con có một câu hỏi này:
thứ nhất là cho con hiểu về cái sự vi diệu của ñiển
quang; và thứ hai nữa là nếu em con có ñược dịp
coi tape (băng ghi âm) này thì có thể cứu ñộ linh
hồn em con có thể tu ñược.

giờ thôi, cứ niệm Phật và ngậm chanh niệm
Phật!” Nó bảo: “Em làm như vậy, em ngồi xuống
niệm Phật không nổi, ñủ năm phút là nó hành em
chịu không nổi!” Thì khi mà, nó nói: “Bây giờ em
khó chịu quá, nó hành quá! Em không biết làm
sao bây giờ?” Nó thì nó sợ chồng, nó lén nói
chuyện với con. Thì sau khi con ñi về ñó, con ghé
thăm nó, thì nó xuống còn chừng sáu mấy pounds
à Thầy! Mà người nó xanh xao như còn cái xác
chết ấy! Thì tự nhiên con kêu nó lại con nói
chuyện. Lúc con nói chuyện thì không biết cái
luồng ñiển quang nào bắt con phải niệm Phật, mà
giữa ấn ñường con có những cái luồng ñiển rất
mạnh bung ra mà bình thường con không có cái
ñó; và ném vào ngay nó ñể mà niệm Phật. Con
không biết là Ơn Trên, hay Thầy, con không biết,
nhưng mà con chắc chắn không phải là của con
tại vì con chưa có trình ñộ ñó. Khi con niệm Phật
như vậy thì con thấy mặt nó hồng hào, trẻ trung,
hồng hào; mà nó vui vẻ lắm, mà ngược lại con thì
mệt. Rồi con, khi nó về thì con vô nhà con thở
Chiếu Minh, con thở cũng không nổi nữa! Sau ñó
con xuống con ghé Thiền ðường của chị Khế thì
con có tâm sự chuyện này; Chỉ nói là cái ñó là
con giải cho em con qua một cái trợ lực nào ñó.
Khi con về thì mấy ngày sau thì nó mừng lắm, bây
giờ lên cân và hồng hào và ñẹp ñẽ, và không còn
chứng bệnh ñó nữa. Thưa Thầy, cái ñó là cái gì?
Con muốn biết cái hiện tượng ñó.
ðức Thầy: Giải cho nó rồi.
Bạn ñạo: Như vậy là thưa Thầy, ai giải hả Thầy?
ðức Thầy: Cái luồng ñiển của con ñó.
Bạn ñạo: Con...
ðức Thầy: Con tưởng, Bề Trên chuyển cho nó.

Sau khi con ñi ðại hội Hồng Kông về ñó, qua bên
Úc rồi con về, thì em con nó bị, trước ñây là bị ăn
cơm cúng của một người bị nhập xác, mà người
ñó chết; sau ñó thì bệnh sình bụng, và bị hành rất
là nhiều lần! ðem qua nhà thương thì bác sĩ
không thể biết bệnh gì?! Mà con nghĩ rằng ñó là
một cái chứng bệnh mà thuộc về cái phần thiêng
liêng nào ñó, vì trước kia thân xác con ñã bị trải
qua cái ñó. Thành ra con nói thì em rể con không
có tin, chửi rủa con; nhưng mà con vẫn kiên nhẫn
con nói chuyện với nó. Thì con bảo: “Thôi, bây

Bạn ñạo: Dạ, tại con nghĩ sao lúc ñó tự nhiên
niệm Phật mà nó bắn ra rất là nhiều, ấn ñường
rất là mạnh! Con nghĩ rằng con không có khả
năng ñó. Như vậy là cái chuyện ñó có thật như
vậy Thầy?
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Như vậy là cái chuyện ñó có thật như
vậy Thầy?
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ðức Thầy: Cái từ quang bên trên người ta chuyển
cho mình.
Bạn ñạo: Dạ, thì con hy vọng là sau khi, có thể có
dịp nó coi ñược cái Video tape (băng ghi hình)
này thì có thể nó tin tưởng và nó ñi vào con ñường
tu nhiều hơn, hổm rày thì nó nói...
ðức Thầy: Phải cho nó cleansing (thanh lọc) một
khóa ñi.

ðức Thầy: ðánh bài, ñừng có cung cấp tiền
người ta ñánh bài; mà người ta ñánh bài ở Việt
Nam bị lường gạt người ta cũng ñánh à!
Bạn ñạo: Dạ. Như vậy thì nếu con không có, mà
giờ con gởi nhưng mà tâm con không vui, nhưng
mà con nghĩ rằng: Thôi, ông già mình, có chữ
hiếu mình trả. Mà không biết cái sự sáng suốt con
nó suy luận có ñúng hay không, tại vì ổng cứ...
ðức Thầy: Có giới hạn thôi.

Bạn ñạo: Dạ, dạ con về con...
Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Cleansing một khóa rồi nó không có
tái phạm, nó không có tái nhập ñược trong cơ thể
nữa.
Bạn ñạo: Dạ, kỳ này thì nó nói rằng: "Không biết
có thật hay không nhưng mà em hết bệnh rồi, em
hồng hào, em mập mà lên cân, thấy khỏe lắm, mà
hồng hào lắm!" Cái con nói: "Như vậy thì phải ñi
tạ ơn Thầy ñi."

ðức Thầy: Giới hạn thôi.
Bạn ñạo: Dạ, tại vì má con nói rằng gởi về ñặng
nuôi mấy bà kia mập mạp, bà già bà tức!
ðức Thầy: Ghen.

ðức Thầy: Thôi, kêu nó cleansing ñược rồi.

Bạn ñạo: Dạ. Còn ông anh thì, con bị mấy cái
này nó cũng ảnh hưởng ñến cái sự tu của con, con
cũng buồn lắm!

Bạn ñạo: Dạ, còn một câu hỏi nữa, Thầy.

ðức Thầy: Làm sao ảnh hưởng?

ðức Thầy: Ừ.

Bạn ñạo: Ông anh con thì, thì con buồn má con
ñâu có vui, thì con ñâu có vui! Mà hễ con gởi, con
gởi thì con không có ñược vui lắm Thầy! Ông anh
con thì bà già gửi tiền về ñó thì ăn chơi không,
ñến nỗi bây giờ gởi thơ qua kêu bệnh giang mai.
Mà giờ không gởi về bà già khóc lên khóc xuống,
mà gửi không biết bao nhiêu ñủ! Thành ra con
cũng không biết xử sự sao với ông già, với ông
anh? Mà bà già con thì buồn khóc hoài, bà ñòi
chết lên chết xuống!

Bạn ñạo: Ba con thì có 2, 3 bà lận Thầy; mà hôm
nọ qua ñây rồi hổm giờ, khi mà qua ñây thì má
con hầu hạ Ba 3 ngày mệt quá, thì mấy chục năm
xa cách, rồi bây giờ ông già về bển, ấy mà giờ
khổ lắm, kêu qua gửi tiền về. Tụi con thì chữ hiếu
con nghĩ gửi về, nhưng mà hôm nọ gửi về một lần
thì ñi về thì ông già có cái tánh hay ñánh bài.
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Thì bà già tức, bà già ñi về theo. Sau ñó
thì tụi con cũng nghĩ rằng bây giờ cái tình cha
con, ông già cũng không sống bao lâu nữa.

ðức Thầy: Con gởi giới hạn thôi. Một tháng cho
một trăm hay là năm chục có chừng, cho nhiều
nữa tôi không có.
Bạn ñạo: Dạ.

ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Thì con nghĩ: thôi bây giờ mỗi tháng
ñưa về cho ông già xài. Mà má con nghe như vậy
thì má con khổ, tức, khóc lắm! Bây giờ con không
biết làm sao cho nó trọn hai bên?

ðức Thầy: ðừng có nói là bao nhiêu tôi cũng
giúp ñược là chết ñó!
Bạn ñạo: Không, chị em tụi con hùn nhau.
ðức Thầy: Ờ.
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Bạn ñạo: Như vậy là...
ðức Thầy: Phải giới hạn. Người mấy chục, người
một trăm vậy thôi. Gởi giới hạn nó không ñi quá
lố.
Bạn ñạo: Dạ. Con có nhiêu ñó, con cảm ơn Thầy.
ðức Thầy: Cho nên, ở Việt Nam bị mấy người
này làm hư hết trọi! Cho tiền nhiều quá rồi ảnh cờ
bạc rồi chơi bời rồi bệnh hoạn !
Bạn ñạo: Dạ, hôm nọ con nghe lời Thầy nói là
ảnh bệnh candida nặng, thì con về thì ñúng như
vậy, rất là nặng! Mà bà già gửi ñược bốn trăm ñô
về dịp Tết ñó, con nói là ñừng có uống rượu nữa
nha, uống rượu là bây giờ mấy con Yeast ấy, mấy
con men, vi khuẩn men nó hành. Thì con về ñây
con ñâu có biết bà già gởi bốn trăm, con lại cho
thêm. Cái hồi ðại Hội Hồng Kông con về ñó, sau
khi qua ñây con nói: “Má gởi như vậy thì hại ảnh
thôi à!". Mà chừng mười ngày sau nghe tin ảnh vô
nhà thương nằm nữa.
ðức Thầy: Càng nhậu là càng hư gan hết!
Bạn ñạo: Dạ, cám ơn Thầy.
Bạn ñạo: Mời anh Huệ.

Thì nó có cái việc là trước ñó ba tháng thì con
làm việc máy móc à, thì có những cái chùm chìa
khóa mở cửa ra ñó, thì có cái Interlock (khóa cài)
nó cắt hết power ñể ñiện ñó. Thì con làm, con
quên rút bỏ chìa khóa, con quên lấy về; thì chìa
khóa nó mất ñi; tụi nó lấy ñể nó phá. Con mới
theo nó con xin cái chìa khóa ñó ñể mà làm việc,
nó không cho. Thì khi dự ðại hội về thì mở cửa tủ
ra thì cái chìa khóa nó nằm trong tủ. Thì con thấy,
con có feeling (cảm nghĩ) rằng nó không có làm
pressure (áp lực) nữa, và nó không có muốn cho
mình nghỉ nữa. Bởi vì trước khi con ñi dự ðại hội
ñó thì cái chương trình mà nó ñưa ra ñó nó cần
500 người nghỉ việc, thì nó có ñiều kiện là nó bắt
phải 55 tuổi trở lên nó mới cho sức khỏe trăm
phần trăm; mà dưới 55 tuổi là nó không cho. Thì
trước ñó thì chỉ có hai trăm người apply (xin,
thỉnh cầu) thôi. Người ta cần là cần sức khỏe chớ
không có cần tiền, cho mấy trăm ngàn cũng vậy
thôi, mà sức khỏe nó nằm mấy ngày cũng hết tiền
ñó rồi. Thì tự nhiên nó thấy không ai apply cái nó
sụt xuống từ 55 còn 50. Cái, từ số 200 người nó
nhảy vọt 800 người, người ta ñút ñơn người ta
nghỉ ñó. Vì cái sức khỏe người ta cần hơn, thì nó
dư hơn, nó lố hơn cái số nó required (ñòi hỏi), nó
cần ñó; thành ra tới phiên con nó về nó lờ ñi. Cái
lạ lùng ở trong cái vấn ñề mình ñi dự ðại hội ñó,
có Bề Trên giúp ñỡ, thì cái cái công việc ñó bây
giờ con ñã viết "trối dại" với Thầy thì bây giờ con
phải ở lại làm thôi!

Bạn ñạo: Nam Mô A Di ðà Phật. Con kính chào
Thầy, kính chào tất cả các bạn. Hôm dự ðại hội
Hồng Kông con có viết cho Thầy cái thơ.

ðức Thầy: Phải làm.

ðức Thầy: Ừ.

Bạnh ñạo: Dạ. Tới lúc nào nó muốn ñuổi thì nó
ñuổi thôi! Cho ñứa nhỏ nó, giúp nó, lên ðại học
ñàng hoàng, rồi nó nghỉ gì thì nghỉ.

Bạn ñạo: Coi như là, coi như là sắp sửa ñi ñoong
rồi ñó! Thì trước khi ñi dự ñại hội ở Hồng Kông
thì ở trong sở nó có một cái chương trình là cho
layoffs (sa thải) nhân viên ñó, nó ñòi mỗi người tự
ñộng mình xin làm cái ñơn layoffs cho cái chương
trình gọi là "Buyout" (thu mua), nó cho một số
tiền. Thì con có trình bầy với nó là con không có
thể nào mà nghỉ ñược bây giờ, con còn ñứa nhỏ
nó dưới Trung học, phải giúp nó lên Trung học
ñàng hoàng rồi mới nghỉ ñược, thì sau này có cho
tiền cũng ñược, không cho tiền cũng không sao;
nhưng mà nó ñút cái tờ giấy vô tủ mình hai, ba
lần như vậy. Con mới nói với nó: “Thôi ñược, tao
sẽ ñi Vacation tuần lễ về tao quyết ñịnh với mày”.

ðức Thầy: Ở Hồng Kông anh có uống, có mua
cái rượu ở Hồng Kông uống không?
Bạn ñạo: Dạ, có nghe nói mà chưa thấy chị Lan
chị ấy...
ðức Thầy: Cái tóc anh nó ñen á.
Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Chị Lan Anh, chị mua một chai cho
má, bả uống làm sao mà bả tóc ñen, bả kêu mua
ba chai một lượt.
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Bạn ñạo: Dạ, tóc bạc từ hồi nhỏ là vậy.

Bạn ñạo: Nhưng có cái là bả chịu khó nghe băng.

ðức Thầy: Uống nó ñen à, hay thiệt ñó!

ðức Thầy: Ðiển mà.

Bạn ñạo: Bởi vì con làm trong cái ngành mà phát
thanh với phát hình ñó, nó có cái gì vệ sinh ñó, họ
nói là bị tóc bạc, thì nó cũng có ñúng một phần:
hai mươi mấy, ba mươi tuổi ñã có tóc bạc rồi!

Bạn ñạo: Những băng con thiền con vặn nho nhỏ
ñó, bả nghe, bả hiểu. Trong lúc nói chuyện với
bạn bè hay là bà con này kia ñó thì bả trả lời chứ
con không trả lời.

ðức Thầy: Tôi không có uống rượu, ... Lông mày
tôi bây giờ hết rồi, hết trắng rồi; rồi nó ñen lại à.

ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Bả trả lời ñúng như Thầy nói.

Bạn ñạo: Rồi thì còn một cái câu chuyện khác
con xin trình bày thêm với Thầy là: cách ñây ba
hôm, bốn hôm, tức là mình ñi hôm Chủ Nhật
nhưng mà hôm thứ sáu là con bị một cái bệnh, bị
cảm thôi, thì nó nhức ñầu và có lẽ trược khí nhiều
hay là ngủ ít; ngủ ít thì có lẽ, con ngủ ít lắm! ði
làm về ñó là 12 giờ khuya rồi, làm trưa.
ðức Thầy: Không ñủ ngủ.
Bạn ñạo: Dạ, không ñủ ngủ. Sáng là năm giờ
rưỡi, thiền khuya là không thiền nổi, bởi vì về nó
không có sáng suốt. Năm giờ rưỡi sáng là phải
thức dậy thiền, ngày nào cũng vậy. Mà không có
thiền một bữa ñó là cái gường như bị ñộng ñất,
làm như là có người rung rung như thế này.
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Có bữa rung, giật mình thức dậy, con
kêu vợ con: “Ðộng ñất! Nhảy xuống sàn!” Hỏi
“Ông nói ñiên, ñâu có ai có cảm giác gì ñâu?!"
Rốt cuộc cũng mình cảm thấy vậy thôi, cũng có
người nhắc. Thì...

ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Con cũng lạ! Thôi bả tu vậy cũng ñược,
kệ, không ép ... Bả cũng ăn mặn, ăn chay không
ñược. Ban ñầu con hy sinh hai năm mình nấu cơm
cho bà ăn, cũng như là gây cái thanh ñiển trong
người bả; và rồi bả ăn bữa nào thôi: "Chán quá!
Thôi, tôi ăn không nổi!”. “Ờ, thôi!”. Tới lúc này
ñó, con có cái khuynh hướng làm như là không
muốn sống chung với vợ con nữa, sao kỳ vậy?
Muốn tách riêng một mình thôi.
ðức Thầy: ðể có cơ hội tu nhiều hơn.
Bạn ñạo: Dạ. Thì muốn bỏ qua cái chuyện nhà,
bả muốn lo gì bả lo, mà con cái muốn làm gì làm,
con buông hết. Thì chỉ còn có vài năm nữa thôi,
nó, con muốn buông như vậy. Nhưng mà cái
chuyện nhức ñầu con nhắc lại thì cái này nhức
ñầu nó lạ, nó không phải nhức, rồi mà nhức. Như
cái chị vừa mới nói hồi nãy ñó, nó làm như là cái
chỗ này nó ê cùng hết trơn hết trọi ! Làm như nó
muốn bung lên mà bung không nổi, có lẽ cái khí
lực nó còn yếu, bung lên không nổi. Thì là,…

ðức Thầy: Mấy ông Thổ Thần thích người ta tu
lắm!

ðức Thầy: Không ngủ ñủ là vậy ñó.

Bạn ñạo: Dạ.

Bạn ñạo: Dạ, thiếu ngủ, có lẽ thiếu ngủ.

ðức Thầy: Nhiều khi ông có cảm tình ông giúp
cho.

ðức Thầy: Anh phải ngủ ñầy ñủ, còn không anh
phải uống cái thứ thuốc ngủ, mà thuốc cây cỏ á,
ñừng có uống thuốc của thuốc Tây, nó không có
nguy hiểm.

Bạn ñạo: Dạ, thì bà xã, thì nói cho ngay bả thiền
không nổi, con cũng không có ép.
ðức Thầy: Ừ.

Bạn ñạo: Dạ, nhưng mà công việc ở nhà nó làm
như nó lôi kéo mình phải làm hoài. Thí dụ như
mình ñi ngủ, thức dậy ñó, phải ñưa vợ ñi làm ñồ,
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ñàng hoàng lắm! Rồi về một ñống chén rửa, thấy,
mình thấy chướng mắt mình phải rửa. ðó! Làm
rồi kéo: trong nhà không có cái gì ăn rồi con cũng
phải nấu ñồ ăn, làm hết thì giờ buổi sáng./.

THIỀN ðƯỜNG DŨNG CHÍ THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ NGÀY TƯỞNG NIỆM ðỨC THẦY LƯƠNG SỸ HẰNG
Thiền ñường Dũng Chí sẽ tổ chức ngày tưởng niệm ðức Thầy Lương Sỹ Hằng vào Chủ Nhật 25/09/16.
ðịa ñiểm: Thiền ñường Dũng Chí
922 Hume Highway
Bass Hill NSW 2197
Thời gian: 9.30am-2.30pm
Ước mong bạn ñạo về tham dự ñông ñủ nhân ngày tưởng niệm ðức Thầy
Thân kính,
Nguyễn Thị Duyên
H.T Thiền ñường Dũng Chí.
THIỀN ðƯỜNG DŨNG CHÍ THÔNG BÁO
THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ KHÓA SỐNG CHUNG ÚC CHÂU 2017
Nhằm thuận tiện cho việc xin nghỉ việc ñể tham dự KSC Úc Châu, Ban Tổ chức xin thu gọn lại thời gian tổ
chức KSC như sau:
Phần 1: tại vùng suối nước nóng Moree NSW, thời gian không thay ñổi từ 6/4/17 ñến 13/4/17.
Phần 2: tại Thiền Viện Quy Hội Tình Người, thành phố Cairns, thuộc tiểu bang Queensland. Thời gian
ñược thay ñổi sớm hơn từ 19/4/17-27/4/17, gần với dự chương trình ở phần 1, cho những bạn ñạo còn ñi
làm có thể xin phép nghỉ việc ñể tham dự..
Mọi thắc mắc hay muốn hiểu thêm chi tiết vấn ñề này xin liên lạc với BTC
** Chị Phẩm: 61418466328 gọi thường hay gọi qua Viber
** Duyên: 61430486845, gọi thường hay gọi qua Viber hoặc email: duyenvovi57@gmail.com
Thân kính,
Nguyễn Thị Duyên
H.T Thiền ñường Dũng Chí.
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THƠ BẠN ðẠO
Trình ðộ ðiển Quang
Trình ñộ ñiển quang có từ ñâu??
Từ Cha Mẹ Trời tạo từ lâu
Chiếc hồn linh quang ta xuống thế
Học hỏi trần gian ta mong cầu
Mong cầu tu tiến ta trở về
Qui tụ ñi ñiển thanh giải tâm mê
Cho hồn linh quang càng sáng suốt
Hoà vào ñiển giới ta về quê
Muốn ñược về quê phải tu hành
Tu cho nội thức càng thêm thanh
Trình ñộ ñiển quang ta nâng cấp
Học hỏi không ngừng cõi phù sanh
Hôm qua tu học cùng chị anh
Học về ñiển quang trược và thanh
Tìm hiểu từ trường trong thân xác
Giúp ta tiến bước trong tu hành
Mỗi người ñiều có ñiển thanh quang
Trình ñộ ñiển quang quí hơn vàng
Trình ñộ không thể mua hay bán
Tự mình hành ñạt tâm phát quang
Phát quang tỏa sáng giữa chân mày
Tập trung giữa trán tạo Thánh thai

Sáng ngời thanh ñiển quanh bản thể
Ta tạo từ trường một không hai
Từ quang lan tỏa càng rộng xa
Giúp ta sáng suốt cõi ta bà
Từ Bi khai mở, cùng Dũng, Trí
Chơn tâm thức giác ta tiến xa
Trình ñộ ñiển quang ta dựng xây
Mỗi ngày tu luyện ñiển thanh ñầy
Quân bình thanh trược trong tâm thức
ðiển rút bộ ñầu tâm ngất ngây
Ngất ngây say sưa ta tọa thiền
Xương sống thẳng ñứng ngồi triền miên
Bất ñộng sừng sững như quả núi
Bắt ấn tam muội tay nối liền
Ý trụ ñỉnh ñầu niệm Phật ñều
ðiển rút nhè nhẹ thấy phiêu phiêu
Mắt nhắm ngó thẳng từ giữa trán
Tâm, Thân, Ý ñịnh ñiển phát nhiều
ðiển thanh qui hội ngày càng nhiều
Trình ñộ ñiển năng càng cao siêu
Thân tâm thanh nhẹ ñiển nâng cấp
Hoà vào ñiển giới học càng nhiều
Thủy Bùi Missouri 24/8/2016
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