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Thơ ngỏ
OÅn Ñònh
Coù Trôøi coù Ñaát hôïp hoøa yeân
Thaân hình chuyeån tieán khoâng giao ñoäng
Quí yeâu chính mình töï gieo troàng
Nguyeân lyù Ñaïo Ñôøi chieáu chieáu thoâng
Vĩ Kiên

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) Tại sao giờ ra ñi của Bé lại thay ñổi bất ngờ như vậy
2) Siêu việt là sao?
3) Chiếu thức là sao?
4) Sanh ñộ là sao?
5) Chư Phật chư Tiên và Thượng Ðế có giúp ñỡ không?
6) Giúp bằng cách nào?
7 Bé ñược bình an ñến nơi lúc nào?
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1) Hỏi: Tại sao giờ ra ñi của Bé lại thay ñổi bất ngờ 2) ) Hỏi: Siêu việt là sao?
như vậy?
TL: Thưa không luận bàn mà hình thành, ñó là dung
TL: Thưa Bé ñang sống trong sự bảo bọc của tình ñiểm tiến hóa của tâm linh, lúc nào cũng sống ñộng,
thương, cho nên duyên nào ñến thuận tiện thì Bé linh hoạt vô cùng, nó cũng là ánh sáng từ bi vô
phải tuân theo, chuyện của Thượng Ðế làm chúng sanh, Bé luôn luôn khuyên người ñời, thiền nhiều
sanh không thể nghĩ bàn ñược, cuộc ở hay ñi cũng trong ngày ñể có cơ hội tận hưởng ý thiển lành vô
do tình thương sống ñộng quyết ñịnh, ñã nói là vô sanh của Bề Trên chiếu thức.
sanh thì không có sự nghĩ bàn về sống chết nữa, ñi
ñể ñộ, ñi ñể ñem lại sự an lành cho mọi giới, phối
hợp cả một nguyên lý tinh vi và siêu việt.

3) Hỏi: Chiếu thức là sao?

4) Hỏi: Sanh ñộ là sao?

TL: Thưa chiếu thức tức là từ quang của chư Phật
chiếu thẳng vào chơn tâm của hành giả, không học
mà hiểu, không lo mà làm ñược. Cứ vậy mà tiến tới
vô cùng sanh ñộ.

TL: Thưa sanh ñộ lúc nào cũng sáng suốt trong
lành, chiếu giúp mọi nơi, ở thế gian thì có ánh sáng
của bóng ñèn, ở thiên ñàng thì có từ quang tức là
ánh sáng từ bi.

5) Hỏi: Chư Phật chư Tiên và Thượng Ðế có giúp 6) Hỏi: Giúp bằng cách nào?
ñỡ không?
TL: Thưa giúp bằng cách ban chiếu cho Bé lúc Bé
TL: Thưa những vị cao quí ấy không giúp Bé thì Bé hướng về họ, tức là Bé lúc nào cũng phải thiền giác
ñâu có cơ hội trực diện với các bạn ở ngày nay.
về tâm linh, thì mới nhận ñược sự ban chiếu tinh vi
ñó.
7) 27-09-91
Hỏi: Bé ñược bình an ñến nơi lúc nào?
TL: Thưa Bé ñã ñược bình an ñến nơi vào lúc 11 giờ khuya 26-09-91, mọi sự ñều ñược bình an và tốt ñẹp,
thành thật cám ơn và Chư Vị ñã hổ trợ.
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
THẦY VỀ
Hò ơi! Trông ñợi Thầy về,
Hai Không mở cổng ngự ngay cốc Thầy.
Tình người bạn ñạo vui say,
Tâm mừng vui nhộn, hò ơi!
Tâm mừng vui nhộn ñổi thay vui cười.
Hò ơi! Cảm mến người người,
Về ñây dọn dẹp ñổi thay khí trời.
Tập trung khai triển hợp thời,
Vui say mùi ñạo, hò ơi!
Vui say mùi ñạo mở lời nhủ khuyên.
Hò ơi! Tái hợp tiền duyên,
Người người hoan lạc rõ miền ðại La.
Tình Trời sánh tợ tình Cha,
Thương yêu tha thứ, hò ơi!
Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương.
Hò ơi! Bản lãnh như gương,
Khai tâm mở trí yêu thương ñộ hành.
Tự mình khai thức thực hành,
Mỗi ngày hai cữ, hò ơi!
Mỗi ngày hai cữ thực hành pháp môn.
Hò ơi! Vạn lý sanh tồn,
Hồn khôn hồn tiến hồn ôn học bài.
Chung lo dọn dẹp hằng ngày,
Cùng chung huynh ñệ, hò ơi!
Cùng chung huynh ñệ an bài nội tâm.
Hò ơi! Huynh ñệ uyên thâm,
Tâm ta tâm họ tâm tầm ñường ñi.
Chẳng còn lý luận khinh khi,
Tình thương ñạo ñức, hò ơi!
Tình thương ñạo ñức tâm thì ñạt an.
Hò ơi! Huynh ñệ bạc bàn,
Khai thông trí tuệ khai màn ñạo tâm.
Quy về một mối uyên thâm,
Tâm tầm chơn thức, hò ơi!
Tâm tầm chơn thức siêu âm ñạo ñời.

Hò ơi! Huynh ñệ nơi nơi,
Về ñây học hỏi tự rời tham sân.
Tình Thầy tình bạn nghĩa ân,
Cùng chung thức giác, hò ơi!
Cùng chung thức giác ân cần dựng xây.
Hò ơi! Chung sống vui say,
Ngày ngày thuyết giảng dịp may vẫn còn.
Khai thông cảm thức ñường mòn,
Bề Trên ân ñộ, hò ơi!
Bề Trên ân ñộ vẫn còn trơ trơ.
Hò ơi! Khai triển giấc giờ ,
Cảm thông Thiên ðịa giấc mơ chẳng còn.
Tự mình khai triển nỉ non,
Con ñường vạch sẵn, hò ơi!
Con ñường vạch sẵn thẳng ñường ta ñi.
Hò ơi! Chẳng ngại chẳng nghi,
Trì tâm thực hiện dự thi trường ñời.
Thầy ban ñủ lý ñủ lời,
Hành trang sẵn có, hò ơi!
Hành trang sẵn có sẵn sàng tự ñi.
Hò ơi! Uyển chuyển dự thi,
Trí tâm thanh tịnh chẳng nghi chẳng ngờ.
Tự mình dẹp bỏ giấc mơ,
Tâm linh khai triển, hò ơi!
Tâm linh khai triển thiên cơ hữu hình.
Hò ơi! Tiến hóa do mình,
Trì tâm học hỏi hành trình Trời ban.
ðiển thanh khai triển phát quang,
Tâm an thanh tịnh, hò ơi!
Tâm an thanh tịnh vượt ngang ñạo ñời.
Hò ơi! Thức giác hợp thời,
Trời cao bể rộng mở lời nhủ khuyên.
Khuyên người tái hợp tiền duyên,
Công phu tu tiếp, hò ơi!
Công phu tu tiếp tạo yên tạo hòa.
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Hò ơi! ðiển giới thật thà,
Trì tâm thanh tịnh tự hòa hư không.
Tham thiền nhập ñịnh hóa công,
Trong không mà có, hò ơi!
Trong không mà có giải vòng ước mơ.

Hò ơi! Tránh cảnh miên man,
Tự do khai triển dọn ñàng tự ñi.
Bền tâm nhịn nhục dự thi,
ðiện năng sẵn có, hò ơi!
ðiện năng sẵn có tự truy tự lùng.

Hò ơi! Giải tỏa u ơ,
Thầy về hỗ trợ ñiển cơ thực hành.
Hướng về nguồn cội thanh thanh,
Tâm không ñộng loạn, hò ơi!
Tâm không ñộng loạn thực hành ñến nơi.

Hò ơi! Thiên cảnh vô cùng,
Tu hành tiến hóa tự vùng ñứng lên.
ðộ ñời cảm thức bên trên,
Nền cao tận ñộ, hò ơi!
Nền cao tận ñộ tự quên tranh giành.

Hò ơi! Nguyên lý của Trời,
Bao la lớn rộng hợp thời tiến thăng.
Chẳng còn lý luận khó khăn,
Chồng tu vợ giúp, hò ơi!
Chồng tu vợ giúp ở ăn ñiều hòa.

Hò ơi! Khai mở thực hành,
ðến nơi ñảnh lễ ñiển thanh ñiển hòa.
Ý Trời quán ñộ chung nhà,
ðộ tha tại thế, hò ơi!
ðộ tha tại thế chung hòa tiến lên

Hò ơi! Khai triển thật thà
Vượt qua tai nạn tự hòa chơn tâm.
Lý Trời quả thật diệu thâm,
Tầm ñường tự thức, hò ơi!
Tầm ñường tự thức giữ tâm thanh hòa.

Hò ơi! Sẵn có ñạo nền,
Quên ñi thế sự tự nên ñạt thành.
Chẳng còn lý luận ñấu tranh,
Thanh thanh diệu diệu, hò ơi!
Thanh thanh diệu diệu lưu manh làm gì?

Hò ơi! Giải bỏ ý ma,
Thần kinh mạnh mẽ chan hòa tình thương.
Trì tâm khai lối mở ñường,
Tâm minh ñời ñạo, hò ơi!
Tâm minh ñời ñạo tự lường tự ñi.

Hò ơi! Cảm thức dự thi,
Tràn ñầy nhịn nhục tâm ghi ñiều lành.
Cơ tầng khai triển lại nhanh,
Thành tâm tận ñộ, hò ơi!
Thành tâm tận ñộ ñiển thanh ñiển từ.

Hò ơi! ðạo ở trong ni,
Trì tâm thực hiện ñạt thì quán thông.
Cảm minh rõ rệt tự phòng,
Chẳng còn mê chấp, hò ơi!
Chẳng còn mê chấp thong dong ñạo ñời.

Hò ơi! Ảnh hưởng người người,
Lui về thanh tịnh chung cười nở hoa.
ðó là nguyên lý thật thà,
Vui say mùi ñạo, hò ơi!
Vui say mùi ñạo chan hòa khí thanh.

Hò ơi! Khai mở ý lời,
Bền tâm thực hiện, về Trời nay mai.
ðiển tâm hướng thượng chẳng sai,
Hai vai thanh nhẹ, hò ơi!
Hai vai thanh nhẹ tiến hoài không ngưng.

Hò ơi! Tự giác thực hành,
Hành cho trúng ñích sử xanh chẳng còn.
Một lòng một dạ sắt son,
Thực hành chơn chánh, hò ơi!
Thực hành chơn chánh hợp sanh ý Trời.

Hò ơi! Cảm thức tự mừng,
Vui say ñời ñạo cảm ưng luật Trời.
Chẳng còn ñợi thỉnh với mời,
Tự mình thực hiện, hò ơi!
Tự mình thực hiện những lời Thầy ban.

Hò ơi! Cảm thức nơi nơi,
ðời là tạm cảnh chơi vơi tạo sầu.
Tu hành khai triển nhiệm mầu,
Trong không mà có, hò ơi!
Trong không mà có rõ tàu về quê.
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Hò ơi! Chẳng có chán chê,
Quê ta sẵn có ta về hưởng thôi.
Thế gian ñi ñứng lại ngồi,
Tranh ñua cướp giựt, hò ơi!
Tranh ñua cướp giựt mưu cầu ý tham.

Hò ơi! Chẳng có lòng vòng,
Truy ra chơn lý thong dong ñạo ñời.
Khai thông ñồng nhịp hợp thời,
Trì tâm khai mở, hò ơi!
Trì tâm khai mở ñời ñời tiến thân.

Hò ơi! Tự thức chẳng lầm,
Ý tâm thanh nhẹ tự am nội tình.
Càng tu càng tiến càng minh,
Nội tình xinh ñẹp, hò ơi!
Nội tình xinh ñẹp chuyển khuynh về Trời.

Hò ơi! Thanh nhẹ ý lời,
Bình tâm học hỏi tự vơi lòng sầu.
Chẳng còn mưu ñịnh cơ cầu,
Hướng thanh ñạt pháp, hò ơi!
Hướng thanh ñạt pháp nhiệm mầu quang khai.

Hò ơi! Chuyển tiếp hợp thời,
Tâm linh cởi mở ñời ñời dựng xây.
Chẳng còn ý niệm ñổi thay,
Tu hành tinh tấn, hò ơi!
Tu hành tinh tấn ñổi thay tình ñời.

Hò ơi! Chẳng có ai tài,
Thầy ban chơn thức tiến hoài không ngưng.
Chẳng còn lý luận lừng khừng,
Trí tâm khai triển, hò ơi!
Trí tâm khai triển tiến từng phút giây.

Hò ơi! Ý nguyện thảnh thơi,
Trời cao tận ñộ mở lời nhủ khuyên.
Khuyên ñời tự sống mới yên,
Về nơi thanh tịnh, hò ơi!
Về nơi thanh tịnh tự xuyên ñạo ñời.
Hò ơi! Khai mở lý lời
ðộ tha tại thế rõ Trời trong tâm.
Chẳng còn nịnh bợ hát ngâm,
ðến không cũng phải, hò ơi!
ðến không cũng phải tự tầm về Không.

Hò ơi! Hoàn cảnh là thầy,
Dạy cho hiểu ñạo ngày ngày sửa tu.
Chẳng còn khờ dại thêm ngu,
Tu cho ñắc ñạo, hò ơi!
Tu cho ñắc ñạo ñổi trao thiên tình.
Hò ơi! Khai triển một mình,
Thành công ảnh hưởng hành trình ñộ tha.
Trở về thực chất thực thà,
Minh tâm kiến tánh, hò ơi!
Minh tâm kiến tánh trải qua ñạo ñời.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Hai Không, 21-11-1990
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY
25/7-15/8/1981 (Cuốn 4)
Bạn ñạo: Dạ, cảm ơn Thầy.

Phật …

Bạn ñạo: Trong cái, tôi mới ñọc những cái sách
của Thầy, và tôi có nói về cái vấn ñề nghiêng về
cuốn sách của ñạo Lão,

ðức Thầy: Thì ở trong ñó cũng qui về ñó thôi;
bởi vì là lập lại trật tự mà thôi.

ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Thì tôi mới ñúc kết rằng tìm thấy rằng
cái pháp môn của Thầy lấy ra từ ñạo Lão, ñạo

Bạn ñạo: Bởi vì nó có rất nhiều pháp môn giống
pháp môn của Thầy; từ pháp môn Soi Hồn, cho
ñến Pháp Luân Thường Chuyển….
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ðức Thầy: Phải rồi.
Bạn ñạo: Xin cảm ơn.
Bạn ñạo: …
ðức Thầy: Cái ñó làm cho cái răng cứng, cứng
cáp; cái ñó ba mươi sáu cái.
Bạn ñạo: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý vị, vì
thời gian có hạn Thầy chỉ còn năm phút nữa
thành ra quý vị nào có câu hỏi thắc mắc gì, xin
quý vị hỏi.
Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, ña số có những người
tập Thiền lâu, nhưng mà không biết là, làm sao ñể
mà biết mình có Thanh Ðiển hay không?
ðức Thầy: Cái ñó là họ; họ thiền bao lâu?
Bạn ñạo: Có nhiều người Thiền, nhưng mà theo
cái phương pháp nội công, hay là những cái
phương pháp mà Yoga khác;
ðức Thầy: Không, cái ñó khác; Yoga ñó là họ
không thấy ñược; còn cái này, nhờ cái Soi Hồn
này ñó, sau này nó thấy cái ñiển nó dẫn giải trên
bộ ñầu, và nó ñổi tánh tình, và mình thấy mình
sáng suốt hẳn lên, và mình chịu tìm hỏi, tìm kiếm,
và chấp nhận. Lúc ñó nó mới thấy cái thanh ñiển
của nó: khi mà nó tới một người bạn không thiền,
thì họ nhận thức nó con người khác: con mắt nó
sáng, và tư tưởng nó ñược ñổi khác.
Bạn ñạo: Nhưng mà cũng có nhiều người Thiền
theo pháp môn này, nhưng mà họ chỉ nghe tiếng
“O, o,” trên ñầu. Cho nên, là họ cũng không có
hiểu cái tiếng “O, o,” ñó là gì, và làm sao mà biết
ñược?
ðức Thầy: "O, o" ñó là cái ñiển; ở trên trung tim
bộ ñầu mà "O, o,” họ phải phóng nhẹ ra ñể ñi,
thừa tiếp Bên Trên. Bởi vì chúng ta giáng sanh
bởi một luồng ñiển, mà vô trong cái cơ thể của,
của, của người mẹ, phân ra Âm, Dương, rồi mới
tạo ra ñầu, mình, tay, chân; khi thích hợp với phần
hồn, lúc ñó chúng ta giáng sanh, nó mới giáng
xuống ñược. Thì bây giờ chúng ta trở về, là trở về
với cái Mâu Ni Châu, là luồng ñiển. Cho nên, cái
ñiển chúng ta xuất ra, bởi bộ ñầu, thì nó phải học
hỏi cái Thanh Ðiển, thừa tiếp cái Thanh Ðiển kia.
Khi chúng ta nhập xác lúc ñầu ñó …, nó hút bởi
sức hút của Hồng Trần, nó kẹt ở thế gian; thành ra

cứ lo cái chuyện trước mặt không à. Bây giờ nó
tập trung rồi, nó mở ra; lên, mới thấy; rồi phải học
qua một khóa “Trở Về Nguồn Cội.” Ðó. Cho nên,
nghe “Í, í; o, o,” nghe trên ñầu này ñó; rồi sau,
nghe thanh, thanh, thanh; rồi hết thanh, hết tiếng
kêu, tới ánh sáng; nhắm mắt thấy ánh sáng. Lúc
ñó mới kêu bằng, "Thanh Ðiển;" lúc ñó tự nhiên
nó nói về thanh ñiển cho Anh nghe. …
Bạn ñạo: Dạ, còn khi mà mình Soi Hồn ñó, khi
mà cái tai thường thường là, nếu mà chú ý, thì
nghe thấy có những cái âm thanh khác nhau, thí
dụ âm thanh do bên ngoài nó tác ñộng vào lỗ tai,
nghe tiếng "Ầm, ầm."
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Nhưng mà nếu chú ý kỹ ấy thì có những
cái tiếng rất thanh; mà nếu chú ý kỹ nữa thì có
những cái tiếng rất nhỏ, như vậy là mình nên chú
ý,
ðức Thầy: Chú ý nghe trên trung tim bộ ñầu này.
xuất ra , thì cái âm nó thanh, hết sức thanh; nó ríu
ríu, ríu, thanh, thanh, thanh; rồi từ từ nó tan ñi.
Một thời gian lâu, mình nhắm mắt, tắt ñèn ñi,
mình vẫn thấy ánh sáng. Còn cái chuyện mà bịt
như thế này mà còn nghe những cái chuyện ñộng
loạn ở thế gian này, là cái này, cái Pháp Luân, làm
chưa ñúng: còn yếu, nó còn trược cho nên nó mới
thu hút cái ngoại nhập. Còn khi mà chúng ta khai
thông cái Ðốc Mạch rồi, thì nhắm con mắt, bịt
như thế này, nó quên hết, nó không có nhớ cái
chuyện xung quanh nó nữa; mà muốn kêu nó trở
lại, cũng ñược; mà lúc nào nó cũng tỉnh táo. Cho
nên, "Trong cái mê, có tỉnh," là người ta nói nó
“mê,” nhưng mà nó rất tỉnh, không có mê! Thấy
không? Còn cái “hôn trầm” là khác: ngồi ñó mà
không biết mình ngồi ở ñâu, này kia, kia nọ. Rồi
họ nói gì, mình không hiểu; kêu mình, mình cũng
không ơi!” Cái ñó là “hôn trầm.”
Bạn ñạo: Với lại là có nhiều người tập, ví dụ như
họ thức vào khoảng 1 giờ,
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Ðể họ bắt ñầu Soi Hồn,
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Thì tự nhiên lúc ñến giờ ñó họ nghe cái
thấy tiếng “O, o, o” ở trong lỗ tai; thì cái ñó là
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gì?

Bạn ñạo: Dạ.

ðức Thầy: Cái ñó là nhắc ñó. À. Phải ñúng cái
giờ ñó, bởi vì nó làm quen rồi, cái Pháp Luân nó
làm quen rồi, thì ñúng cái giờ ñó, nó, cái thực
phẩm ñồ này kia, kia nọ,…) và cái luồng ñiển nó,
nó, cái giờ ñó, giờ ly tâm, nó rút lên, nên nó mới
nghe “O, o, o;” họ ñến nhắc nó! Thì nó ngồi dậy,
làm. Cho nên, sau này những người mà tu nhẹ rồi,
6 giờ sáng, kêu, làm mát cái xương sống; rồi 12
giờ trưa, cũng mát, ñương trời nóng mà cảm thấy
mát ở trong mình; rồi 6 giờ tối cũng vậy; rồi tới
giờ khuya, 12 giờ khuya, nó tỉnh dậy, thiền; cũng
như là người ta nhắc vậy. Cho nên, cái chiều
hướng ñổi của cơ tạng của nó: ñúng giờ ñó nó mở
ra, thì nó dậy nó thiền; thì khỏi ñồng hồ. Chớ mấy
ông sư ở trên núi mà, ñâu có ñồng hồ? Ổng cứ
ñúng giờ là ổng dậy ổng thiền. Ðó.

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, Thầy làm ơn cho con
hỏi một câu.

Bạn ñạo: Dạ, con cũng có làm theo như pháp
môn này, nhưng mà lúc mà, sau khi mà làm Pháp
Luân Thường Chuyển xong ñó, Nhập Ðịnh.
Nhưng mà ngồi một chút xíu tự nhiên cái gót chân
nó nóng rất là nóng, và khó chịu, như vậy là do
cái sự…
ðức Thầy: Cái ñó không ñúng! Cái Pháp Luân
chưa ñúng, Pháp Luân chưa ñúng!
Bạn ñạo: Mà tại sao cái gót chân nó lại rất là
nóng, nó nóng như lưả?
ðức Thầy: Nó nóng như lửa, ñó là còn tà khí ở
trong mình.
Bạn ñạo: Nhưng mà làm sao giải thoát ñược?
ðức Thầy: Muốn giải thoát, cái ñó là chỉ Soi Hồn
và Chiếu Minh, nằm hít thở ñi; khoan ngồi Thiền
cái ñã; ngưng cái ngồi Thiền ñi. Hả?.
Bạn ñạo: Nhưng mà lúc trước làm thì không bị;
nhưng mà thiền một thời gian về sau này bị,
ðức Thầy: Bởi vì rước cái ñộng loạn vô trong
mình; cái dâm tánh nó xuất phát; có gì ñâu! Rồi
bây giờ ph ải nằm làm Pháp Luân, ñể cho nó giải
ra hết ra, bởi vì cái nằm Pháp Luân ñó nó khai
thông tứ chi, nó trị cái nóng ñó luôn; thấy không?
Cho nên, cái ñó, nó có cái dâm tánh mà nó trì trệ
như vậy ñó.

ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Trong khi mình ñang Thiền giác ñó, thì
tự nhiên trên bộ ñầu mình thấy như là gió bão;
ðức Thầy: Ừ, ừ.
Bạn ñạo: Mà tóc mình mát như là gió bão; là cái
hiện tượng gì?
ðức Thầy: Quý lắm; cái ñó là cái thanh ñiển của
mình ñược xuất phát. Cho nên, cứ thả lỏng và ñi
tới luôn luôn.
Bạn ñạo: Thưa Thầy, các bạn ñạo nói rằng là,
“Thiên Cơ bất khả lậu,” vậy thì, thưa Thầy, có
thể lậu ñược không, ñể con xin phép?
ðưc Thầy: Bởi vì cái “Thiên Cơ bất khả lậu, bây
giờ nói này kia, kia nọ, nó không hữu ích cho
người ñương hành.
Bạn ñạo: Dạ.
ðưc Thầy: Cho nên, người ta kêu bằng, “Thiên
Cơ bất khả lậu.” À. Cho nên, “Ông tu, ông ñắc; bà
tu, bà ñắc,” là mình tu ñể ñi tới, nó chắc hơn; mà
nghe ông kia ổng nói rằng, “Ðây, ñây sắp sập rồi
ñó!” Phải không? “Ðất này sắp sập!” Mình lo âu!
Cái ñó hại người ta. Cho nên, người ta nói “Thiên
Cơ bất khả lậu:” có thấy gì thì thấy, cũng không
có chắc, bởi vì Vô Vi nó không có cho phép tin!
Chừng nào xẩy tới là một chuyện; còn thấy là một
chuyện; “Tôi hiểu thôi; tôi không có thể phổ biến
ñược.” Thí dụ vậy, kêu bằng, “Thiên Cơ bất khả
lậu.” Mà lậu ra là có tội: làm người ta bấn loạn
thần kinh!
Bạn ñạo: Vọng ñộng.
ðưc Thầy: À ! Nói, “Bây giờ Cali sắp sập rồi!”
Nói một cái, người ta, hại người ta; phải không?
À! Rồi cái phần nào, nếu mà có Thượng Ðế, có
chư Phật, thì phải làm việc cho những người ngu
muội; thấy không? Bây giờ như ở thế gian này
những vị bác sĩ phải làm việc cho người bệnh;
phải chưa? Thì họ phải lo chứ! Rồi tới giờ ñó, nó
có cuộc di chuyển. Như chúng ta từ Việt Nam bay
qua ñây, ngồi ñây nói chuyện; cũng phải có người

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 7/9

ta lo chứ; không có người ta lo, chúng ta ñi ñâu có
ñược? Phải không? Thấy rõ chưa? Cho nên, ñừng
có tin những cái sấm truyền mà tai hại; rồi ngồi ñó
luận ñi, luận lại, rồi khùng; nóng cái ñầu luôn.
Cho nên, phải sửa mình ñể ñi tới. Bởi vì chúng ta
là Ðấng Vô Cùng, không có sự tiêu diệt mà sợ! Lo
làm chi? Ðó. Nói gì, bây giờ ở Việt Nam ra ñây
thấy rõ ràng rồi: lo cái gì nữa? Nhà cửa tiêu tan;
tiền của hết trọi rồi; lo cái gì nữa? Hồi trước mình
nói, “Ờ, mấy chục năm sau tôi còn về tôi ñược

hưởng cái ñám ñất ñó.” Bây giờ hưởng thử coi! …
Nó cho mình hết một cú một rồi, ñể mình hiểu rồi:
mình phải ñi về cái sự sáng suốt vô cùng của
chính mình. Không lo nữa! Phải không? Từ ñó
chúng ta ñến ñây ñược, thì từ ñây chúng ta sẽ ñến
ñó, như không; không sao. Tin nơi khả năng của
chính mình, mới là ñúng.
Bạn ñạo: Dạ.

BẠN ðẠO VIẾT
Hemet ngày 21 tháng 3 năm 2017
Kính gởi về Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng,
Thưa các bạn:
ðây là tiết mục CHIA SẺ TÂM TÌNH, PHÁT TRIỂN TRÍ TÂM. Làm sao khai triển THỨC HÒA
ðỒNG ñể có HÒA BÌNH CHUNG SỐNG với nhau? Muốn có sự HÒA ÁI TƯƠNG THÂN, BÌNH ðẲNG
ðỐI ðÃI với nhau thì phải học hỏi ñể có sự hiểu biết, thông cảm cùng với mọi sự mọi vật. Ví dụ như con
mèo thì phải bắt chuột, con chuột thì phải ăn vụng dưới bếp, con gà thì phải gáy, con chim thì phải hót líu
lo, con chó gặp người lạ thì phải sủa, và con người thì phải tham lam v.v... ðó là quy luật theo sự tự nhiên
và hồn nhiên của Trời ðất. Nếu chúng ta không chịu chấp nhận và bất mãn với cái quy luật ñó, chống lại với
nó, ñó là chúng ta sai, chứ cái NGUYÊN LÝ của sự vật không có sai chút nào hết.
Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ hay ngoài lề như sau: con mèo mà không chịu bắt chuột
là con mèo tu (người ñời cho nó là con mèo ngu), con chó gặp người lạ mà không chịu sủa là con chó tu,
con người mà không tham lam là con người tu, con chim không hót buổi sáng mà ñi hót ban ñêm là con
chim tu. ðể tôi kể cho các bạn nghe về con chim tu:
"Có một dạo nọ cũng lâu lắm rồi, có một con chim cứ vào gần giờ Tý mỗi ñêm là nó bay tới ñậu trên
mái nhà của Thiền ðường anh chị T.H. ở San Diego. Nó cất lên tiếng hót rất hay: có ñầu có ñuôi, tiếng dài
tiếng ngắn, lúc thăng lúc trầm, có trước có sau, có trên có dưới, có bài có bản ñàng hoàng, chung thủy hữu
tình hay lắm. Cứ ñúng vào giờ Tý là nó bay ñến hót líu lo như vậy ñó hằng ñêm ñể ñánh thức anh em chúng
tôi thức dậy TU THIỀN. Ôi! Nó hồn nhiên và ñẹp làm sao cái thưở ban ñầu lưu luyến ấy! Cái thưở mà
hồng mông chưa phân, âm dương chưa phân, chưa có biết gì hết về ðẠO, ngày như ñêm, ñêm như ngày,
mờ mờ mịt mịt chỉ thấy vui mà thôi. Cái giây phút mới bắt ñầu tập sự TU HÀNH, nó thơ ngây linh thiêng
huyền diệu làm sao ñó! Mà không thể nào dùng giấy viết bút mực, lời nói nào ñể mà diễn tả lại hết cho
ñược. Cho ñến lúc sau này khi chia sẻ tâm tình cùng các bạn, tôi mới biết ñặt tên cho cái bài hót ñó là DẠ
CỔ HOÀI ... TU, nghĩa là CÔNG PHU LUYỆN ðẠO ðÊM KHUYA. Nó hót như vậy cho ñến khi anh chị
em chúng tôi thức dậy rửa mặt, khoanh chân chấp tay ngồi thiền, nó mới ngừng và bay ñi."
Con chim
mà nó biết nhắc nhở người tu như vậy ñó. Nó khôn quá trời. Tôi tự hỏi, còn mình là người thì làm sao ñây?
Viết ñến ñây tôi cảm thấy mắc cỡ quá, muốn ñộn thổ luôn! Bắt cười quá, ñến ñây tôi mới nhớ ra và hiểu
ñược một câu trong cuốn NGUYÊN LÝ TẬN ðỘ của ðỨC THẦY như sau: "Khi ñọc và hiểu ñược
NGUYÊN LÝ của TRỜI ðẤT thì hổ thẹn với chơn tâm thanh tịnh của chính mình." Nhưng mà luận cho
ñến cuối cùng: Núi là núi mà sông là sông, Tiên Phật là Tiên Phật mà con người là con người, không thể nào
lẫn lộn với nhau ñược. Nếu không PHÂN MINH ðỜI ðẠO thì coi chừng ma dẫn lối, quỷ ñưa ñường ñi lạc
qua bên BÀNG MÔN TẢ ðẠO hồi nào không hay. Vậy chứ bàng môn tả ñạo là gì? Xin thưa bàng môn tả
ñạo là phái tu theo bùa phép thần thông, ñó là môn Võ Phật.
Vài lời xin chia sẻ tâm tình cùng các bạn cho vui ñời vui ñạo. Kính chào các bạn.
Quý Thương,
Bành Chí.
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Hemet ngày 23 tháng 3 năm 2017
Kính gởi về Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng,
Thưa các bạn:
ðây là tiết mục CHIA SẺ TÂM TÌNH, THAM GIA PHÁT TRIỂN TRÍ TÂM, XÂY DỰNG TIẾN
HÓA qua những câu chuyện vần thơ của mọi người. Như chúng ta ñều biết làm thơ của Vô Vi là ñể dạy dỗ
lục căn lục trần cùng Tánh Vía của mình, ngoài ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Sẵn ñây cũng có một bài thơ chia sẻ cùng các bạn:
Hợp Nhứt
Hợp Nhứt Vô Vi chẳng có ngu
Dứt Khoát Tâm Tu tự giải mù
Thực hiện Tình Thương và ðạo ðức
Thức Giác Bình Tâm chẳng tạo mù
Thương Con chỉ có Cha Trời
Hơn thua ganh ghét chỉ có người thế gian
Kính Bái
Bành Chí

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 9/9

