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Số: 1151 30 tháng 7 năm 2017
Thơ ngỏ
Töù Thoâng
Töù thoâng baùt ñaït qui gieàng moái
Qui hoäi tình ngöôøi töï tieán thoâi
Giaœi toœa tröôïc oâ khai trieån toát
Thaønh taâm phuïc vuï töï qui hoài
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) Nhiều người tu ñến một mức nào ñó lại ñộng loạn hướng hạ và bỏ ñạo luôn là sao?
2) Tội giết người nó sẽ ra sao?
3) Tội lường gạt là sao?
4) Làm sao kiểm soát ñược sự ô tạp xâm nhập cơ tạng và khối óc ?
5) Muốn ñạt ñược trật tự như Bé nói thì phải làm sao?
6) Hôm nay Bé có bạn ñạo từ Washington ñến thăm Bé, Bé có mệt không?
7) Tình là gì?
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1) Hỏi: Nhiều người tu ñến một mức nào ñó lại ñộng loạn hướng hạ và bỏ ñạo luôn là sao?
Ðáp: Thưa vì người tu không có lập trường dứt khoát và không thấy rõ ñời là tạm, cứ âm thầm ôm lấy cái
không mà không hay, bị kẹt trong ô trược của ngoại cảnh, vày xéo chơn hồn không thoát và mất cả lập
trường khởi xứơng từ lúc ban ñầu, vô vi thấy rất dễ nhưng gìn giữ ñược hay không là rất khó. Pháp Vô Vi
là pháp tự mình lượm ñược, chứ không phải ñi xin mà có, phải có lập trường rõ rệt khi bước vào con
ñường giải thoát tâm linh.
2) Hỏi: Tội giết người nó sẽ ra sao?
Ðáp: Thưa tội giết người là một ñại tội vấn vương suốt kiếp, nếu không chịu dứt khoát tu học, tương ngộ
ñể giải quyết câu chuyện của quá khứ, thì lúc nào cũng còn vấn vương tình tiền duyên nghiệp ñể ñền tội,
không khác gì chung thân khổ sai. Người tu ñược ñeo thiện nghiệp vòng vàng thanh nhẹ, ngược lại người
ñời lúc nào cũng mang nghiệp trong tâm, khổ mà không hay tưởng lầm là sung sướng. dục tánh gia tăng,
ñòi hỏi rất nhiều nhưng kết quả chẳng bao nhiêu.
3) 25-10-91
Hỏi: Tội lường gạt là sao?
Ðáp: Thưa tự mình hại mình là tội lường gạt, ăn uống quá nhiều mưu mô ñủ thứ, cuối cùng phần hồn
không ổn ñịnh tức là tội lường gạt.
4) Hỏi: Làm sao kiểm soát ñược sự ô tạp xâm nhập cơ tạng và khối óc ?
Ðáp: Ăn uống thích khẩu nhậu nhẹt mất trật tự, nhiều ngày nhiều tháng như vậy cấu kết thành ô tạp, hút
thuốc nhiều ô nhiễm và kích thích thần kinh khối óc tai hại vô cùng mà không hay. Cứ tiếp tục như vậy thì
hậu quả của phần hồn khó thoát vì sự ô tạp bao vây. Ðược duyên phước làm người nhưng không biết ñược
tương lai sẽ về ñâu? Lẩn quẩn trong tình tiền hư ảo rốt cuộc cũng phải về không. Biết ñược ñiều này thì
nên thức tâm tự tu tự tiến, giải quyết ñược một ly hay một ly thay vì loạn ñộng không lối thoát, mờ mịt mà
không hay, bí thế cầu Trời khẩn Phật cũng như không. Vốn căn bản của loài người chỉ có cái tâm mà thôi,
nếu mất tâm thì không sao giải quyết ñược từ việc nhỏ cho ñến việc lớn.
5) Hỏi: Muốn ñạt ñược trật tự như Bé nói thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa tự mình phải ñặt luật cho chính mình, chú ý việc nhỏ nhứt trong cuộc sống hằng ngày, ñâu vào
ñấy ngăn nắp trật tự từ việc nhỏ cho ñến việc lớn cũng từ ñó mà ra, nghiêm chỉnh thi hành phát triển.
Người tu cũng vậy, thi hành ñúng pháp trong trật tự, thì mới có cơ hội hưởng ñược sự kết quả ở tương lai.
Mỗi ngày chỉ bằng lòng làm một chút thôi, lâu ngày sẽ trở thành thanh tịnh, việc nhỏ làm ñược thì việc
lớn không khó khăn, không nên làm mất trật tự trong lúc ban ñầu.
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6) 26-10-91
Hỏi: Hôm nay Bé có bạn ñạo từ Washington ñến thăm Bé, Bé có mệt không?
Ðáp: Thưa chuyện tương ngộ hay là tái ngộ cũng là duyên trần trược, không gánh nhiều cũng phải gánh ít,
phần thanh thì phải tự ñộng làm việc thanh, còn phần trược thì phải giải trược, khung cảnh bàn bạc về con
ñường tu học mới cảm thấy vui, mỗi mỗi ñều nằm trong luật tiến hóa, sanh trụ hoại Diệt và tự nó hồi sinh.
Trí tâm của con người chỉ có nghĩ sai một chút là khối thần kinh sẽ bị rối loạn, nội khoa tâm lý từ từ sẽ bị
sa vào nghiệp mà không hay, củng cố vào một việc không thông mà cứ làm hoài. Cho nên ở ñời này người
thích cờ bạc thì cờ bạc hoài, người thích chơi bời thì cứ ñòi hỏi sự tham dục, cuối cùng hai việc ấy cũng
chẳng ñi ñến ñâu cả! Ngược lại người tu thì phải thật sự dấn thân vào con ñường tu học, ñêm dài thì phải
hướng về con ñường giải thoát của tâm linh. Thiền ñứng ñắn tức là ngủ một giấc yên ổn trọn lành, nhứt
quyết không bàn bạc bất cứ chuyện gì ở thế gian trong lúc tham thiền. Câu chuyện tình dục hay bài bạc
cũng là sự kích ñộng ñể cho hành giả có cơ hội thức tâm, sớm rời khỏi môi giới trần trược hướng về sự
chơn giác của tâm linh.
7) 27-10-91
Hỏi: Tình là gì?
Ðáp: Thưa tình là sự thông cảm và sự ñối ñãi giữa vạn linh và hoàn cảnh, tự ñộng nó sẽ nảy sanh ra một
mối tình cao ñẹp hướng về thực chất vô sanh, ban chiếu không khí lành mạnh và trật tự, bảo vệ cho nhau
chung sống hoà bình, trao ñổi và xây dựng trong niềm tin thật sự tiến hóa, tìm hiểu sự sai lầm của chính
mình, ăn năn sám hối sửa tiến. Làm người bắt buộc phải trải qua nhiều cơn ñiêu luyện khác nhau, nhiên
hậu mới có cơ hội tiến hóa, tùy theo tuổi tác, tùy niên mà học, tùy tâm mà tiến.

CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Chuyện chúng mình như những bài thơ
Tình yêu ngây ngất ñang chực chờ
Nhớ em anh liệu làm sao ñược !
Hạnh phúc chơn hồn vẫn ước mơ.
Ước mơ sống ñộng tình giao cảm
Cách cảm thần giao tự thức làm
Em ñâu anh ñó tùy duyên thức
Ước vọng trong lòng bỏ chữ tham.
Chữ tham ích kỷ tạo lòng tham
Thức tỉnh bình tâm ta nhập ñịnh
Sống ñộng chơn hồn bình tâm tiến
Em ñó anh ñây vẫn thức hàm.
Thức hàm xây dựng dẹp lòng tham
Chuyển thức quy hồn nhịn nhục cam
Một mối trường tồn duyên tận ñộ
Hồi tâm duyên ñẹp tự mình làm.
Lương Sĩ Hằng.
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
TÌNH YÊU SIÊU THOÁT
(Amphion les Bains 6/6/1984)
(tiếp theo)
Hồn chịu tu thì vía mới ñược hưởng, thực hành chơn pháp trong giây phút thanh tịnh mới ñược tái ngộ,
ngậm ngùi trong giây phút tương sinh, chỉ biết ôm nhau khóc và nhắc lại sụ xa cách thấm thoát ñã 500
năm, triền miên sống trong sự mê lầm và ñộng loạn.
Vía hồn tái ngộ vui bàn
Anh em chung cội sống an ñời ñời
Phát tâm ñại nguyện thoát lời
Không còn xa cách không dời tâm can
Chung sống trong ñời sống thanh nhàn, thi thơ phong phú, ông ngâm bà ñáp tạo lời cứu sinh.
ðến ñây mới rõ chơn tình
Trong không mà có chính mình phải lo
Thực hành giải tỏa quanh co
Một ñường ñến ñích chẳng lo chẳng sầu
ðố nhau và thức tâm lẫn nhau lúc ấy mới thấy rõ sự siêu diệu của ðấng Cha Trời, muốn ñến ñâu là ñến,
cùng nhau chung hưởng một niềm tin sống ñộng và bất diệt, chẳng tạo nghiệp và thọ nghiệp nữa.
Dù cho trăng gió mây mưa
Tâm lành vẫn giữ vẫn thưa Cha Trời
ðồng chung một ý một lời
Nơi nơi thanh tịnh ban lời thương yêu
Sự kích ñộng và phản ñộng là luật Trời, thương yêu Cha Trời và vía hồn tái ngộ thì chẳng có lời thở than.
Lúc nào tâm trí cũng an
Văn ngôn sáng suốt vẫn ban mọi người
Cuối cùng giữ lấy nụ cười
Từ bi hỉ xã người người quí thương
Sống tại thế gian nhưng chẳng có tâm phàm, biết mình ñạt ñạo chuyển sang chơn hồn.
Cứu người dẹp bỏ ác ôn
Vía hồn tương ngộ kính tôn Cha Trời
Trở về thanh tịnh giữ lời
Giải bày thanh thoát rõ Trời hơn xưa
ðố nhau chơn lý thanh vừa, do ñâu anh có anh vừa mới sinh?
Hồn ñáp: Do Trời sắp ñặt tâm linh hợp hòa.
Thương yêu mới gọi là Cha
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Ôm nhau sung sướng tương hòa càn khôn
Lý kia vĩnh cửu sanh tồn
ðường ñi sẵn có do hồn thực thi
Tất cả ñều sẽ trở về không, trong sự kích ñộng của sự ñược và không.
Sống vui ñồng vợ ñồng chồng
Vía hồn siêu thoát bông hồng tự dưng
Càn khôn vũ trụ vui mừng
Người yêu tái ngộ rưng rưng ñôi hàng
Không còn hướng ngoại nữa, mỗi mỗi cũng ñem trở vào nội tâm nội cảnh, chơn ngôn và chơn lý không
bao giờ lìa khỏi ñôi môi, nuôi dưỡng dũng chí trở về nguồn cội.
Chẳng còn mê chấp sang tồi
Ở ñâu cũng vậy ñứng ngồi vẫn yên
Chẳng vui chẳng cảm thấy phiền
Siêng năng tu học mối giếng thức tâm
Hồi sinh là sức mạnh của luật quân bình, giải thông ñời ñạo tâm linh sáng ngời.
Luật kia sắp sẵn bởi Trời
Cam go thử thách rõ Trời trong ta
Vía hồn tương ngộ chung nhà
Càn khôn qui nhứt thật thà tự tu
Hào quang bộ ñầu khai mở, cảm thông pháp giới vui hòa cùng ñại ñạo nhơn sinh.
Cảm thông ba cõi chơn tình
Trong không mà có cảm minh tình Trời
Sáng ban chiếu hóa nơi nơi
Tình thương ñạo ñức vui thời thức tâm
ðố nhau, dìu tiến lẫn nhau, trau tâm sửa tánh thực hành chơn pháp, ông ñâu bà ñó tạo ñò mà ñi.
Vía hồn thức giác uy nghi
ðạt thanh giải trược hợp thì cảm giao
Khai thông tô ñiểm sắc màu
ðến nơi ñến chốn làu làu thức tâm
Bay bỗng cả càn khôn vũ trụ, tự do trong mọi giới thanh nhẹ, tâm ñịnh thần tri hoàn toàn tự chủ.
Chẳng còn loạn ñộng mê mù
Qui y chơn pháp trùng tu thiên ñàng
Lúc nào cũng cảm thấy an
Thấy tâm sáng suốt vui bàn nơi nơi
Dìu tiến lẫn nhau trong tình thương thanh nhẹ, nhạc trỗi tứ phương ñón chào thiện giác, tâm tâm tương ứng
ñổi trao chơn tình.
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Pháp thân khai triển ñịa linh
Chơn tình chơn giác tự minh lấy lòng
Thanh cao khai triển nhiều vòng
Quán thông ñời ñạo tham tòng tự tu
ðường lối sẵn sàng qui nguyên một mối, sang tồi như nhau, trước sau là một, ñuôi ñầu hợp khuynh, lưỡng
nghi hợp nhứt, niềm tin là quan trọng.
Minh tâm kiến tánh giải phòng
Chẳng còn rước trược lòng vòng dây dưa
Tâm thanh cảm mến ñón ñưa
Cha Trời ban chiếu mới vừa lòng nhân
Hưởng mùi trí thức giai nhân, tự do bàn bạc góp phần dựng xây, chẳng còn trách móc mưa mây, tâm hòa
tâm tiến vui vầy cảm giao.
Khai thông nẽo hóc nhiệm mầu
Trời ban tâm ñạo giải sầu giải mê
Chẳng còn trì trệ ñắm mê
Giữ phần thanh tịnh tự về ñến nơi
Nhàn hạ hưởng lấy phần lạc thú do Trời ân ban tùy theo trình ñộ, tự cứu mình trong niềm tin thanh nhẹ.
Cảm thông ñời ñạo chơn tình
Thực hành tiến bước tự mình dựng xây
Sống trong khai quán ñêm ngày
Hồn thanh thức giác vui vầy cảm giao
Văn chương lưu loát, trí tuệ thông minh, chơn tình bộc phát, tham thiền nhập ñịnh, tâm linh sáng suốt thực
hành lập hạnh.
(CÒN TIẾP)
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà HA CUC THU là má vợ của bạn ñạo Trần Hải
Nguyên ở Florida, từ trần ngày 24 tháng 7 năm 2017, hưởng thọ 90 tuổi sớm ñược siêu thoát, siêu thăng
tịnh ñộ. Trần Hải Nguyên và Quách Kim Phụng xin cảm ơn quý bạn ñạo.
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BẠN ðẠO VIẾT BÀI 1
Thủ ðô Wasington- Hoa Kỳ, July 28, 2017

Kỷ Niệm Bên Thầy

TU MƯỚN
( Niệm Phật Mướn )
Bạn hiền thân mến,
Duyên lành tái ngộ,lần này tôi hân hoan gởi ñến bạn hiền một phiếm luận Thiền rất hay,mà bạn hiền
cần phải ñọc ñi, ñọc lại nhiều lần,mới có thể suy nghiệm ñược cái hay của bài phiếm luận Thiền ñặc biệt
này.
ðời sống ñầy những thói hư tật xấu của thế giới ngày nay ñưa con người ñến một con ñường không lối
thoát. Chỉ biết hưởng thụ ,xa rời tâm linh, cho nên không từ bỏ thủ ñoạn nào ,miễn làm sao cho mình ñược
thỏa mãn nhu cầu ưa thích.Do ñó mới sinh ra nhiều chuyện cười ra nước mắt như : Học mướn, thi
mướn,làm vợ mướn,làm chồng mướn,khóc mướn, cho ñến sinh ñẻ mướn,v.v…Không có chuyện gì mà
không thể có ñược.
Lần này tôi muốn bạn cùng chiêm nghiệm một ñề tài tuy như dởn nhưng mà rất thật. ðó là Tu Mướn.
Nói rõ hơn là Niệm Phật Mướn.Mới nghe qua, có lẽ bạn sẽ phì cười. Sao lại có chuyện Tu Mướn ? Vâng,
xin bạn từ từ mà thưởng thức nhe. ðây là một triết lý tâm lý Thiền. Khi mà ta thấy ñược chơn lý,thì chuyện
này là một tia sáng nhỏ trong tâm thức. Chúng ta ñã thấy ðức Thầy dầy công ñi khắp ñó ñây,thuyết giảng
tận tình ,chỉ có một chuyện là mong chúng ta Tu.Nói nôm na là Ngài hạ mình,chiều chuộng,” mướn chúng
ta Tu ‘’ .
Ngày xửa ngày xưa,lâu lắm rồi, có trên 15 năm. Tôi và anh Trần Ngọc Dũng ở Boston thường có nhiều
cơ hội gặp nhau. Mỗi lần ðức Thầy về tịnh dưỡng ở Atlantic City ,là có mặt anh chị Trần Ngọc Dũng.Tôi
ở Washington DC cũng thường ñến thăm ðức Thầy. Do ñó chúng tôi có nhiều cơ duyên gặp nhau. Và ñã
cùng nhau tổ chức nhiều lần sinh nhật ðức Thầy. Có khi ở các khách sạn của Casino,có khi ở nhà hàng tàu
mà ðức Thầy ưa thích.
Trong một lần tổ chức sinh nhật ðức Thầy ở Casino mà tôi không nhớ là khách sạn nào.Có rất ñông
bạn ñạo . Hầu hết bạn ñạo Virginia và Maryland hân hoan tham dự.Cảm ñộng là bạn ñạo Canada qua tham
dự bằng xe Bus,khi xong cũng 2,3 giờ sáng là lên xe trở về ngay. Hôm ñó,tôi lên sân khấu kể cho ðức
Thầy và bạn ñạo nghe chuyện “ Tu Mướn “ .Chuyện kể dài khoảng 10 phút,với nhiều tình tiết khôi hài ,xúc
ñộng rất hay. Chỉ vào khoảng 1 phần 3 câu chuyện là bạn ñạo bắt ñầu cười quên thôi. Còn ðức Thầy cười
thôi là cười, Ngài cười ra nước mắt ,nước mũi.cười ñỏ mặt luôn. Cả hội phòng vang vang rổn rảng tiếng
cười, như là ñang có cả trăm vị Phật Di Lặc ñang họp mặt chung vui. Hết câu chuyện,lâu lâu vài phút khi
nhớ ñến câu chuyện là ðức Thầy lại ôm bụng cười ñỏ mặt. Một kỷ niệm thật ñẹp với ðức Thầy mà tôi
không thể nào quên ñược.
Triết lý của câu chuyện không dừng ở kết cấu câu chuyện. Mà nó nói lên một tâm hồn cao thượng của
người có tâm ñạo.Giúp người là giúp mình. ðức Thầy có dạy :Nhịn nhục là ñức tánh cần thiết của các vị
Bồ Tát. Trên mỗi con người có chủng tử của linh căn một vị Phật.Vì bị che lấp do nghiệp lực nhiều
kiếp.Nếu phá vở ñược , tức thì trở nên một vị Phật ,một vị Bồ Tát diệu hiền ,dễ mến.
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Trước khi phiếm luận thêm, mời bạn hiền ñọc câu chuyện qua một bài dịch ngắn tóm lược mà tôi lựa
chọn cho bài viết hôm nay :
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Bạn hiền thân mến,
Qua bài “ Ông già Niệm Phật Mướn” ,bạn có nhận ra rằng Niệm Phật vi diệu vô cùng. Và ñiều bạn chú
ý là Niệm Phật ra tiếng mà còn hiệu nghiệm như vậy. Nếu chúng ta Niệm Phật bằng ý ,thì kết quả thật là to
lớn dường nào. Niệm Phật bằng ý ,sáu luân xa khai mở, từng hệ thần kinh, mạch máu trong sáng. Thanh
quang, ñiển lành bao trùm lục phủ ,ngũ tạng và toàn thân. Hào quang phát sáng ,mọi phiền não tiêu tan.
Niệm Phật giải tỏa nghiệp tâm. Giải trừ nạn tai. Khai mở ðại trí. Con người trở nên từ bi hơn, hiền
lành,dễ tha thứ ,thương yêu hơn. Niệm Phật, con ñường hành ðạo hanh thông,dễ buông bỏ.Thức hòa ñồng
rộng mở.Thật sự là một người Tu Vô Vi.
Nhờ Niệm Phật ,chúng ta Tu Thiền tinh tấn hơn. ðã gặp ñược Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp là một ðại Phước ðức. Chúng ta tăng cường thêm Niệm Phật nhiệt thành, thì con ñường trở về
ngôi nhà xưa gặp lại Thầy ,gặp lại Tổ ,chỉ còn là thời gian mà thôi.
Tôi là một hành giả Vô Vi còn nhiều yếu kém ,nên thường hay nương nhờ vào các khóa Tịnh Khẩu
,Niệm Phật ở Thiền Viện Vĩ Kiên ñể tôi luyện thêm.ðầu tháng 8 này trên TV.Vĩ Kiên có khóa Tịnh Khẩu
,Niệm Phật 7 ngày.Tôi lại lò dò lên trên ñó ñể kiếm thêm tí ñiển.
Cám ơn Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California thành tâm tổ chức những khóa Tịnh Khẩu,Niệm Phật vô
cùng hữu ích.Và không thể quên cám ơn lòng nhiệt tình phục vụ của các vị ñầu bếp Vô Vi nổi tiếng trên
Thiền Viện Vĩ Kiên ,như cô Quý, cô Bích ,các trợ thủ chị Thủy ,chị Hằng,v.v.. ñã cống hiến nhiều chương
trình ẩm thức dưỡng sinh tinh khiết tuyệt vời, giúp cho những khóa học tăng thêm phần thành công viên
mãn.
Nói tóm lại,tôi rất hoan nghinh những khóa Tịnh Khẩu,Niệm Phật. ðồng thời rất khuyến khích bạn
ñạo,nhất là những bạn ñạo cao tuổi nên tham dự những khóa học Tịnh Khẩu ,Niệm Phật. ðó là con ñường
tuyệt vời ñể chu toàn theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Kính gởi ñến quý bạn lời cám ơn chân thành ñã theo dõi bài viết hôm nay.
Nam Mô A Di ðà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái,
Võ Quang
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BẠN ðẠO VIẾT BÀI 2
Hemet ngày 24 tháng 7 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. Tuần qua rất hân hạnh ñược tham gia sinh hoạt
tu học (qua ñiện thoại) cùng với các bạn ñạo San Jose tại thiền ñường của anh chị Lý Vĩnh. ðề tài là:
DUYÊN NỢ
Duyên nợ cam tâm chịu hỏi mình
Trí tâm học hỏi khắp hành trình
Giải mê phá chấp tận ñêm thâu
Chuyển hóa ñạo ñời tự giải sầu
VĨ -KIÊN
Mở màn anh Lý Vĩnh ñọc và giải thích 4 câu thơ trên. Sau ñó bạn ñạo ñóng góp thêm ñể khai triển
cho phong phú và cảm thức sâu sắc hơn cho sự học hỏi v.v...
Câu hỏi số 1: THÔNG TRI là sao? Dạ thưa: Thông Tri là muốn thông tin cho biết ñiều gì ñó. Qua
câu số 2: KHAI NGỘ TỨC KHẮC là sao? À ... thì ra, muốn cho mọi người ñược khai ngộ tức khắc.
Thông qua sự thực hành khai tâm mở trí rồi mới biết ñược CHƠN LÝ là gì. CHƠN LÝ là sự thật, hiểu
ñược CHƠN LÝ rồi thì thấy rõ hai mặt của một sự việc. Sanh một lần, tử một lần ñể học hỏi sự lợi hại, lên
xuống, hợp tan... ñó là CHƠN LÝ của thế gian, cuộc sống của ñời. Bước qua câu hỏi số 4 (HÀO QUANG
là sao?) thuộc về lãnh vực tâm linh, không thể thấy biết bằng ñôi mắt phàm của ñời, thiên về phần thực
hành, chỉ thấy bằng trí huệ, bằng sự cảm thức, cảm xúc, bằng ðIỂN. Phần này thì bất khả luận bàn, bởi vì
chỉ có thấy biết cảm xúc riêng mình, không có gì làm chứng nên xin miễn luận bàn, vì càng nói nó càng rối
thêm. Rồi cũng chẳng ñến ñâu, sinh ra cãi vả lộn xộn. Nhưng may thay trong kinh A Di ðà chú giải của
ðức Ông Tư có dạy:
"Miệng niệm mãn ñời không thể có
Huyền vi nhờ ðiển, ðạo càng minh"
Qua thực hành mà thấy ñược ánh sáng hào quang thanh nhẹ của Trời Phật và ñồng thời cũng thấy
luôn phần âm u nặng nề của thể xác là cái Vía. Buông xuôi rồi, chết rồi mà vẫn còn thắc mắc, ñó là câu hỏi
số 5. Hiểu ñược sanh tử, biết ñược CHƠN LÝ, thử hỏi có vui không? Vui chứ.
Hiểu ñược ðức Thầy nói và làm, tất cả cũng vì mình, vì sự học hỏi và tiến hóa của tâm linh mỗi
người, vì vậy mà Tình Thương của ðức Thầy dành cho chúng ta là Vô Tận. Viết ñến ñây tôi hơi xúc ñộng
và muốn rơi lệ, nghẹn ngào thầm nghĩ: sinh ra mình là cha mẹ, mà thấu hiểu tâm tư của mình là ðức Tổ và
ðức Thầy, và chắc chắn trong các bạn cũng có người cảm thức như tôi. Chúng ta ñồng hành và không cảm
thấy bị cô ñơn. ðầu ñội Trời, chân ñạp ðất, sống giữa thiên nhiên, hòa cảm cùng các giới, có gì vui bằng!
Từ chỗ Duyên Nợ, tình cảm trai gái, vợ chồng con cái rồi dẫn ñộ ñến chỗ Tình Yêu Siêu Thoát. Thử hỏi
có vui không? Vui vui vui thật là vui. Yêu yêu yêu thật là yêu.
Câu hỏi ñã ñược viết ra lâu rồi, trong sự tự nhiên và hồn nhiên của tâm thức, trải qua thời gian 7
ngày, nghĩa là một tuần, nhưng nó vẫn liền lạc như xâu chuỗi Bồ ðề, có bài bản trước sau thật sống ñộng
và siêu diệu. Và buổi học tập ñược kết thúc trong niềm hân hoan hỷ xả, thỏ thẻ trong tâm thức tôi bằng câu
hát bài thơ của ðức Thầy kính yêu như sau:
Tôi có tình yêu rất mặn nồng
Sống trong một cốc núi Hai Không
Thương yêu thực hành Trời ban phước
Hít thở cùng yêu chẳng phập phồng
Hít thở cùng yêu chẳng phập phồng ...
Theo tôi ñó là Pháp Luân Thường Chuyển ñó các bạn. Thôi, xin Kính Chào các bạn.
Quý Thương
Bành Chí
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