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Số: 1153 20 tháng 8 năm 2017
Thơ ngỏ
Tröïc Giaùc
Tröïc giaùc chính mình khai trí tueä
Bình taâm thanh saïch giaœi phaàn meâ
Quí thöông muoân loaïi ñoàng chung soáng
Khai trieån chính mình roõ hoaù coâng
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) Bé không có sợ máu cao hay sao?
2) Phần hồn cứ tiến hoá như vậy có ý nghĩa gì?
3) Hai giờ trưa nầy Bé sẽ nói chuyện với nhiều nơi trong một lúc Bé có sắp ñặt bài vở gì không?
4) Sau buổi nói chuyện hào hứng truyền cảm mọi người cảm thấy an vui và lo tu thiền tinh tấn hơn là sao?
5) Sự truyền cảm trong thanh tịnh là sao?
6) Thiền xong cảm thấy mệt mỏi và mê ngủ thì sao?
7) Ăn những gì cho có trật tự?
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1) Hỏi: Bé không có sợ máu cao hay sao?

2) Hỏi: Phần hồn cứ tiến hoá như vậy có ý nghĩa
gì?

Ðáp: Thưa dù máu cao hay thấp cũng phải lãnh một
cái chết trước khi phần hồn dứt khoát ra ñi, tiếp tục Ðáp: Thưa rất có ý nghĩa thanh cao tiến hoá ở cõi
phục vụ và học ñạo.
thanh nhẹ, sẽ không còn nhập xác tiến hóa trong cõi
ô trược mê lầm nữa, chơn thức khai thông tùy theo
ñịnh huệ tròn ñầy của chơn thức phần hồn.
4) 4-11-91
3) 3-11-91
Hỏi: Hai giờ trưa nầy Bé sẽ nói chuyện với nhiều Hỏi: Sau buổi nói chuyện hào hứng truyền cảm
mọi người cảm thấy an vui và lo tu thiền tinh tấn
nơi trong một lúc Bé có sắp ñặt bài vở gì không?
hơn là sao?
Ðáp: Thưa mấy chục năm tu học Bé chưa bao giờ
sắp ñặt trước khi nói chuyện, tùy duyên trợ hành, Ðáp: Thưa vòng từ quang của mọi người hướng
nói ra tùy theo nhu cầu hiểu biết của các nơi, cũng thượng và mong muốn ñược giải thoát, cộng với từ
nhờ Bé dứt khoát hướng về ñường ñạo, cho nên tâm quang của Bé hòa hợp dẫn dắt thăng hoa trong giây
thức của Bé lúc nào cũng hoà ñược với những tâm phút thiêng liêng, phần hồn của người tu lâu ñược
hồn tu tiến.
rút mạnh, người mới tu cảm thấy vui, chứng minh
hướng về phần hồn tu tiến lúc nào cũng hoà là một.
Qua cuộc ñiện ñàm mọi người cảm thấy gần nhau
hơn, thông cảm và muốn gặp nhau. Ðó cũng là cơ
duyên ñộ hành của Trời ban, nền tảng văn minh
hiện ñại, chứng minh sự hướng thượng cao quí, thì
mới có cơ hội chung hợp, tiếng nói của chúng ta
vang dội truyền cảm từ mặt ñất cho ñến vệ tinh
không gian, chạy vào tâm thức của mọi người trong
nháy mắt, chứng minh từ quang thanh nhẹ của khối
óc còn nhẹ hơn nhiều, nếu chịu tu.
Kệ
Siêu thức càn khôn quả nhiệm mầu
Biết mình biết họ biết chung nhau
Tâm thân an nhẹ lòng quy thức
Thắng cảnh Trời ban quá nhiệm mầu
5) Hỏi: Sự truyền cảm trong thanh tịnh là sao?

6) Hỏi: Thiền xong cảm thấy mệt mỏi và mê ngủ
thì sao?

Ðáp: Thưa chưa bao giờ nghĩ ñến việc ñó nhưng
sau khi thiền cảm thức ñiều lành ý ñẹp thể hiện Ðáp: Thưa việc ăn uống mất trật tự và thu thập ý
trong tâm, tức là truyền cảm bởi từ quang, nguyên ý nghĩ không thiện lành trong ngày. Kết quả gặt hái
thiện lành của chư Phật chư Tiên ban chiếu trong sự mê loạn và tham dục.
giây phút nhập ñịnh.
7) Hỏi: Ăn những gì cho có trật tự?
Ðáp: Thưa trước khi ăn nên nghĩ tới bộ tiêu hóa không phải làm việc nhiều và mệt nhọc sau khi thích
khẩu, bộ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng ñiện năng khối óc sẽ ñược nhẹ nhàng, thì mới cảm thức ñược sự
truyền cảm của tâm linh.
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
CHỐNG TUI
Chồng tui ñiêu luyện rèn trui
Khai tâm mở trí tạo mùi ñạo tâm
Tâm tui lại ñược mừng thầm
Người không ghen ghét không tầm ñường hư
Người không buồn bực lại cười
Xem ñời là tạm người người chung vui
Thế gian tạm cảnh tạm mùi
ðạo ñời qui một rèn trui thức hồn
ðiển thanh qui hội sanh tồn
Chồng tui nhập ñịnh qui hồn về quê
Chồng tui chẳng có khen chê
Chồng tui học hỏi muôn bề quán thông
Chồng tui chẳng nguyện ước mong
Chồng tui thực triển giải vòng ước mơ
Mong sao lại ñến ñược giờ
Hòa tan các giới giấc mơ ñạt thành
Tâm lành giữ lấy ñiển thanh
Thực hành ñến ñích ñạt thanh hoài hoài
Chồng tui chẳng có tranh tài
Thực hành tự sửa, sửa hoài không ngưng
Chồng tui ñắc pháp tui mừng
Chồng tui trẻ ñẹp tiến từng phút giây
Chồng tui chẳng thuyết gió mây
Vui hòa thanh ñạm ñó ñây chung nhà
Quí thương chơn lý của Cha
Bình tâm gánh vác chung hòa càn khôn
Dù cho thế cảnh dập dồn
Tâm người sáng suốt giải cồn si mê
Chẳng dùng luận thuyết khen chê
Không mê không chấp không bê bối ñời
Tu tâm dưỡng tánh hợp thời
Tự mình thức giác rõ ñời là hay
Thế sanh diễn tiến muôn màu
Trước sau như một chung nhau hợp bàn
Tâm người tự cảm thấy an
Chồng tui thanh nhẹ khai màn ñạo tâm ./.
Kính thư,
Lương Sĩ Hằng.
Montreal, 01-09-1985
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
TÌNH YÊU SIÊU THOÁT
(Amphion les Bains 6/6/1984)
(tiếp theo)
VÍA HỒN VẤN ðÁP
-=-=-=-=-=
11) Vía vấn:
Tại sao anh có thể trả lời rõ rệt và nhanh nhẹ như vậy ñược?
Hồn ñáp:
Anh ñã ñược ñiêu luyện nhiều kiếp bầm dập từ ñời lẫn ñạo mãi cho ñến nay mới lấy lại ñược một
số vốn Không Không. Muốn ño lường tất cả trình ñộ của ba cõi thì chỉ có chữ Không mới có khả năng
phục vụ rõ rệt ñược.
12) Vía vấn:
Thưa anh làm sao mới sớm ñạt ñược chữ Không, trong lúc mọi người ñang ñắm chìm trong sự
si mê tiền tài danh vọng.
Hồn ñáp:
Tiền tài sanh vọng si mê ñộng loạn .v.v… ñều là luật trời nhồi quả tâm thức của mọi người. Làm
ngành nào rồi sẽ chán ngành nấy, cuối cùng cũng phải thả trôi tùy theo nghiệp lục.
13) Vía vấn:
Thưa anh nghiệp lực là gì?
Hồn ñáp:
Sự lo âu buồn tủi là nghiệp lực của nội tâm, tức bỏ ñi mà không biết sẽ ñi ñâu. Còn về vật chất nhà
cửa ñền ñài nguy nga năm thê bảy thiếp trói buộc trong vòng lẩn quẫn, vợ con ñùm ñề giam hãm tâm hồn
suốt trong một kiếp người, hoàn toàn mất tự do mà không hay. Cho ñó là ñại phước giàu sang ñịa vị
thượng lưu. Mãi cho ñến lúc thức tâm, tự trở về với con ñường tu học thì mới hưởng ñược mùi hương vị tự
do của phần hồn. Càng ngày càng rõ sự tối tăm của quá khứ và ñã tự giam hãm mình mà không hay, ñã tạo
ra bản chất ñộc tài và ác ñộc, củng cố những sự không thể tồn tại ở tương lai. Cho nên chúng ta cũng ñã
chứng kiến những gia ñình giàu sang nhưng rốt cuộc xét kỹ lại cũng phải chịu ñịnh luật Sanh Trụ Hoại
Diệt tan rã ñau thương vô cùng, nhiên hậu mới chịu sám hối ăn năn, bước vào con ñường tu học.
14) Vía vấn:
Thưa anh tại sao Thượng ðế không giúp cho tu trong lúc giáng trần làm người?
Hồn ñáp:
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Có chứ Thượng ðế ñã giúp cho họ có hơi thở liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, những lời nói êm diệu,
những cảnh ñẹp, những màu sắc xinh tươi, những món ngon vật lạ, những giọt nước thơm thanh, những
ñiệu múa tuyệt trần, những tiếng chuông rung ñộng tâm hồn, những sự quân bình của cơ vận như: xe hơi,
máy bay, vệ tinh viễn thông, xe ñạp, tàu bè trên mặt nước, tàu lặn dưới ñáy biển, hải lục không quân ñầy
ñủ là phương tiện ñể cho họ thấy rõ giá trị của sự ñoàn kết giữa loài người và loài người. Sự thông minh
tạo ra trí khôn chuyển theo qui luật vận hành của Trời ðất. Phương tiện càng ngày càng dồi dào thì lòng
tham của con người sẽ ñược giảm bớt.
Thượng ðế ñã ban cho mọi tâm linh một khả năng vô cùng và ñang chờ ñợi chúng sanh tự thức
quay về với chính họ trong thanh tịnh mà tự xữ dụng khả năng sẵn có thì thế gian sẽ biến thành thiên ñàng.
Biết ñược ta là vô cùng thì hàng rào tham sân si hỹ nộ ái ố dục sẽ sụp ñổ tức khắc. Người ñời hiểu sai, oán
trách Thượng ðế tạo sai cho chính họ mà không hay. Cho nên có thể ñi ñến chỗ bất trung bất tín và thất
ñức mà tưởng lầm mình là gia giáo và ñạo ñức.
15) Vía vấn:
Thưa anh ñạo ñức là gì? Làm sao mới có ñạo ñức?
Hồn ñáp:
ðạo ñức viết ra hai chữ hai khởi ñiểm như nhau qui nguyên cũng là một mối.
ðạo: là thập thiện thấp ác dĩ hòa bình. Tức là trong thiện có ác mà trong ác có thiện., luôn luôn phát
triển trong hai mặt.
Tại sao giải thích kỳ cục như vậy ñược. Thiện là thiện còn ác là ác, nó khác nhau. Nhưng sự thật là
sự thật, thiện ác phải ñi ñôi thì mới kết thành chơn lý.
Con người giáng thế làm người có phải ác không? Làm cho người mẹ phải chịu cảnh mang nặng ñẻ ñau,
chìu chuộng hành hạ ñủ thứ cho ñến lúc trưởng thành!!!
Vậy trong ác có thiện ở chỗ nào? Nhờ sự hành hạ khổ buồn cha mẹ thế gian mới thức tâm và thấy
rõ hành ñộng sai trái ñòi hỏi quá mức của chính mình mà ăn năn sám hối thượng yêu mẹ hiền mà phát ñại
nguyện thực hành hiếu nghĩa nuôi dưỡng thiện tâm báo hiếu, lấy lại sự quân bình thanh nhẹ, tưởng niệm bề
trên thực hành chơn pháp, tiến thành ñạo giã.
Kết luận ñạo là quân bình và tự thức.
ðức là việc làm luôn luôn hướng về ñại chúng, tự phá mê phá chấp không nghĩ sai cho bất cứ một
ai, nuôi dưỡng trung tín bác ái vị tha, sửa mình là chánh.Luôn luôn cảm thấy sự sai lầm của chính mình lo
tu học, xây dựng niềm tin, các giới công nhận mới tạo thành ðức.
Nói thì dễ nhưng hành thì khó, nhưng có gì bằng dũng chí thanh tịnh tiến thân thì ñạo ñức sẽ tràn
ngập.
Còn trong thiện có ác. Ở ñời này có hai loại thiện:
1) Thiện di bất minh
2) Minh di thiện
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Thiện di bất minh tức là giúp người mà không rõ nguyên do
Minh di thiện tức là giúp người từ ñời lẫn ñạo tròn trịa cả hai mặt.
Ở thế gian này thường giúp người trong tinh thần vụ lợi, trong ñó có ác ý, tạo cho họ càng ngày càng si mê
và không có lối thoát. Như là: nhậu nhẹt, chơi bời, cờ bạc, hút sách, ñọc kinh không hiểu kinh, làm ñạo
không hiểu ñạo, chèn ép không cho họ có cơ hội tự thức và tự chủ, Tức là Thiện di bất minh.
Còn minh di thiện tức là hiểu rõ việc làm và hành ñộng của chính mình. Hạnh hy sinh phải cao dày.
Ta chịu ñược là người khác sẽ chịu ñược. Ta ñạt ñược là người khác sẽ ñạt ñược. Làm một việc cho mọi
việc, luôn luôn vun bồi khởi ñiểm tốt trong tinh thần nhẫn hòa, ảnh hưởng tốt tức là sẽ giúp cả hai mặt ñời
lẫn ñạo.

Giới Thiệu Bộ DVD ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 35 năm 2016
"Tâm Giao Bình ðẵng"
Sau nhiều tháng khó nhọc thực hiện việc ghép nối hình ảnh ñể công hiến tới quý bạn ñạo khắp thế giới một
bộ DVD thật hữu ích mà chúng ta có thể hảnh diện giới thiệu tới bạn bè thân hữu ñang tìm tới vô vi. 7
cuốn DVD dài 13 giờ gồm: Lễ khai mạc, Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy, Sinh hoạt tu học, Ôn lại phương
pháp công phu: Hồn Vía và Vạn Linh, ðề Tài Sinh Tử, Bàn thảo ñúc kết kết quả tu học, Văn nghệ, và Lễ
bế mạc. Rất nhiều video ðức Thầy giảng ñã ñược trình chiếu thật là sống ñộng như ñưa chúng ta trở về
những giây phút sống bên Ngài. Nếu quý vị coi bằng computer thì có thể bấm vô những con số (time code,
chapter) ñể có thể coi ñi coi lại nhiều lần những lời ðức Thầy răng dạy.
Xin quý vị nhấn vô những ñường link sau ñây ñể coi từ youtube.com/vovionline
ðại Hội Vô Vi 2016
https://www.youtube.com/watch?v=mqibR3YMHI4&list=PL-4zCken8HnyJNIV3GmuCSgLsuUGSIdQb
hay là từ www.vovi.org
ðại Hội Vô Vi 2016
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1062&Itemid=287
Xin thay mặt khán giã xin thành thật cảm tạ các anh chị trong ban Video ñã quay phim và thực hiện một bộ
DVD rất hữu ích và trọn ñầy giá trị Tu Học.
Kính mến
Trần Ngọc Dũng
Thiền ðường Boston, Massachusetts, USA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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