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Số 1226 6 tháng 1 năm 2019
Caûm Thoâng
Caûm thoâng nguyeân lyù Trôøi ban phöôùc
Chuyeån hoùa khoâng ngöøng töï thöùc tu
Tình caûm qui hoàn minh ñaïo phaùp
Thaønh taâm tu luyeän trí taâm hieàn
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
Mục Bé Tám 1992
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại 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 đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn 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 đường:

1) Có người được xuất hồn dễ dãi thì sao?
2) Có người tu Phật cho đó là tà có phải không?
3) Trì tâm niệm Phật trí sáng và thanh nhẹ có phải không?
4) Hôm nay ngày giỗ ông Tư, Bé có làm gì không?
5) Người tu hay nhờ đỡ thì Bé phải làm sao?
6) Tự phá hoại tâm thân là sao?
7) Ở trên đời có cảnh sanh ly tử biệt thì phải làm sao?
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1)06-11-92
Hỏi: Có người được xuất hồn dễ dãi thì sao?
TL: Thưa bộ óc của hành giả kiếp trước được tu nhiều, bộ đầu khớp xương được khai mở, bằng
lòng tiếp tục tham thiền thì rất dễ thấy ánh sáng và cảnh nầy cảnh nọ. Niệm Phật thấy ánh sáng
hiện trước vàm ngực, thích thanh tịnh tự tu tự tiến, tiếp xúc với cõi bên kia rất dễ dàng. Lúc nào
cũng cảm thấy vui hướng về cõi vô hình Phật Pháp.
2) Hỏi: Có người tu Phật cho đó là tà có phải không?
TL: Thưa tà hay chơn cũng do tâm con người mà ra, người chê tà cũng chưa biết được mình tà hay
chơn! Không nên vội phê bình mà tạo cho tâm động và không tiến, mỗi mỗi đều có lý do tiến hóa
của chính nó, không nên ôm chuyện của người khác vào tâm mà khổ! Nếu nói tu Phật thì phải chú
tâm nghe lời chơn lý của Phật mà tự tu chứ không nên xưng danh tu Phật mà không chịu khổ nhục
hành như Phật thì suốt kiếp cũng tu không thành. Hoàn cảnh có khó khổ thì mới học được sự nhịn
nhục mà thăng hoa tiến hóa.
Kệ:
Tình đời đen bạc trí thăng hoa
Tu Phật chơn tu sống một nhà
Huynh đệ đồng tu tâm tự thức
Tâm thanh trí sáng chẳng còn xa
3) 07-11-92
Hỏi: Trì tâm niệm Phật trí sáng và thanh nhẹ có phải không?
TL: Thưa niệm Phật thành tâm hướng về Ðại Thanh Tịnh thì tâm yên óc sáng, chẳng còn sự lo âu,
phàm trược nữa, rất dễ tham thiền nhập định, đi đứng ngồi nằm đều cảm thấy nhẹ nhàn. Niệm Phật
thì khai triển phần trí, tuệ giác càng ngày càng minh mẫn, phân biệt rõ rệt không nhầm lẫn đời đạo
như xưa.
Kệ:
Thanh tâm khai triển trí khai vừa
Tầm mức khai thông chẳng như xưa
Sáng tỏ an vui tâm định huệ
Biết mình biết họ chẳng còn thưa
4) 08-11-92
Hỏi: Hôm nay ngày giỗ ông Tư, Bé có làm gì không?
TL: Thưa hôm nay ngày giỗ ông Tư, từ bỏ cõi trần ra đi về Phật Giới, Bé là người tu theo đường
lối hành khổ của Ngài, lúc nào Bé cũng trì niệm đến đức hạnh tu học của Ngài không dám lãng
quên. Bé không đồng ý bày đủ trò cúng bái mà tâm không thành thật tu học. Trước sau như một,
thành tâm tu học thì sẽ có kết quả ở tương lai. Tâm không minh trí không mở thì tu hoài cũng vậy
thôi, tâm thành thật tưởng đến Ngài thì sẽ có sự ứng chiếu, phi lợi dụng thì mới có kết quả.
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Người đời hay bày lễ lộc đủ chuyện nhưng chẳng đi đến đâu. Chịu tu và hành pháp như Bé đã và
đang hành tức là tặng quà cho Bé vậy.
Kệ:
Tu tâm sửa tánh cảm vui vầy
Trí tuệ phân minh chuyển hằng ngày
Trì giới thanh cao tâm tự độ
Thực hành chất phát vẫn còn may
5) 09-11-92
Hỏi: Người tu hay nhờ đỡ thì Bé phải làm sao?
TL: Thưa Bé học từ bi và thực hiện từ bi từ bao nhiêu năm nay, Bé thấy rõ người đời đều là mong
muốn có sự giúp đỡ của Trời Phật. Ngược lại người trung thành tự thức, đối với Bé thì cần hành
pháp nhiều hơn là cầu xin mà không hành. Tâm thức của Bé lúc nào cũng khắn khít với người
chơn tu thực hành đúng pháp, tâm thức của Bé không bao giờ gần người tự phá hoại tâm thân.
6) Hỏi: Tự phá hoại tâm thân là sao?
TL: Thưa người độc tài mà không biết mình độc tài, ghen ghét, tu hoài không minh đạo pháp, trí
không khai tâm không mở, sống trong cảnh đạo không thông cảm mùi đạo, xưng danh tu mà thiếu
tu, tạo không khí khó chịu ở xung quanh mà không hay.
Kệ:
Tình thế âm u chẳng đổi thay
Bất thông đời đạo khổ không hay
Ai dở ai hay đều muốn biết
Chính mình loạn động chẳng còn may
7) 10-11-92
Hỏi: Ở trên đời có cảnh sanh ly tử biệt thì phải làm sao?
TL: Thưa ở trên đời này có cảnh sanh ly tử biệt là tạo cơ hội cho những người sống còn trên cõi
phù sanh này thức tâm hướng về con đường tu học giải nghiệp tâm. Chỉ có tu thì mới giải quyết
được mọi sự việc ở tương lai.
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Nhắc nhở
Tu hành đã giảng nhiều năm
Ước mong các bạn thực hành mới nên
Bên trên có sẵn đạo nền
Sao không thiền giác tiến lên hợp hòa
Linh hồn căn bản ở xa
Tự hòa tự tiến mới là hồn khôn
Cơ đàn cho thấy sanh tồn
Ðiển thanh giáng xuống, chơn hồn đi lên
Học lên học xuống tạo nền
Thân tâm an lạc giữ bền bỉ tu
Không nên mê tín âm u
Hành cho sáng suốt thân tù quang khai
Rõ trời rõ đất thiên tài
Sửa sai tự tiến, tiến hoài không ngưng
Chớ nên động loạn lừng khừng
Ðời không thông cảm nửa lừng hư không
Sống trong định luật hóa công
Bài nào cũng học cũng tòng khai minh
(Hò ơ) Ðạo đời sắp sẵn duyên tình
Công phu tu luyện khai minh chơn hồn
Ðiển thanh hóa giải ôn tồn
Giúp hồn tiến hóa lập cồn điển thanh
Hiếu kỳ học hỏi không thành
Nay thay mai đổi cứ giành, được chi?
Ðường nào cũng tiến cũng ghi
Trăm đường chỉ một, tiến thì mới an
Dụm ba nhóm bảy họp bàn

Chung quy cũng phải pháp tràng chánh tâm
Ðiển thanh mới khỏi sai lầm
Quy y chơn pháp tự tầm tự đi
Thầy ta sáng suốt phân ghi
Bên trên chuyển hoá hợp thì giải minh
Tại sao lý luận nhơn tình
Gây thêm đau khổ chận mình tiến lên
Dù cho ma quỷ tạo nền
Ta không thay đổi vẫn bền cảm giao
Thầy ta phân giải bộ đầu
Khai thông chơn pháp nhiệm màu khai minh
Cha Trời Mẹ đất duyên tình
Giúp hồn tiến hóa anh minh rõ ràng
Tình thương chuyển hóa ngập tràn
Mẫu là điển giới tạo màn ấm no
(Hò ơ) Hồng ân chuyển hóa điển kho
Giúp hồn thức giác... (hò ơ),
Giúp hồn thức giác tự dò tự đi
Ngày nay xa cách tôi thì
Ban thương, ban nhớ bạn vì lý chơn
Thương yêu đạo đức không sờn
Tu hành tự đạt quy huờn Hư-không
Ðiển ta chuyển hóa một vòng
Hòa đồng hợp nhất tự tòng mà đi
Lắm khi cũng khóc cũng vì
Nhớ thương ông Tám.... (hò ơ),
Nhớ thương ông Tám thực thi khổ hành./.

Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Khuyết Tiến Ðồng Hành
Montréal, ngày 23 tháng 6 năm 1983
Thưa các bạn,
Tôi đã ngưng thuyết giảng hai tuần vì bài vở quá nhiều, thư từ quá nhiều, đến ngày hôm nay các bạn đồng
dự thính và nghiên cứu về con đường tu học thì cũng phải lần lượt đi đến, không kịp tri thức được những
lời giảng đã đóng góp trong cái giải lý thanh siêu để cho các bạn nắm được những Khuyết Tiến Hóa để trở
về với hư không đại định!
Các bạn hẳn đã nghe qua những vị thuyết giảng, những sự tiên tri, đã nói về khuyết tu học tiến hóa! Nhưng
các bạn nghe ở trường đời không hiểu cái khuyết là cái gì? Ðối với người tuVô Vi luôn luôn chỉ thực hành
để bước qua những khuyết tiến hóa của tâm linh! Khuyết đó nó nằm hẳn ở đâu? Trong không mà có! Chỉ
có những người hành đạo mới thấu đáo được điều này, thấy rõ được điều này, mà chỉ hành mới biết cái
khuyết tiến hóa!
Nhưng mà khuyết tiến hóa tôi đã trình bày với các bạn rất nhiều ở trong băng giảng! Cho nên nhiều bạn
nhắm mắt, thấy ánh sáng, thấy cảnh kia kia nọ nhưng mà thấy đó nhưng mà không đến gần đó được! Mà
muốn gần đó thì phải vượt qua một khuyết tiến hóa của điển giới! Ðó là khuyết! Ðó là mật khuyết thanh
nhẹ của người tu Vô Vi phải tự đạt! Mà chỉ hành mới đạt được! Hành với một cách du dương thanh nhẹ
chứ không phải hành với một cái hình tượng, hành với sự trở ngại mà mình tạo sự giao động trong nội tâm
là tôi muốn gặp vị này vị kia vị nọ! Ðó là không bao giờ mở khuyết cho các bạn được! Các bạn tu trong
bình thản thanh nhẹ, biết được phần hồn của chúng ta là thanh nhẹ, thanh điển của chúng ta là vượt mức,
thì chúng ta nên sống hẳn trong sự thanh nhẹ lúc tham thiền!
Phải bỏ tâm bỏ tánh, không còn ý phàm vọng động thì lúc đó sự thanh nhẹ mới phát triển và mở lên và tiến
lên vượt qua những cái khuyết cần thiết giải tiến tâm linh tùy căn cơ của mọi giới! Cho nên nhiều bạn đã
nghe qua những vị giảng sư đó nhưng mà đâu nào phân tách rõ phải làm sao để thấy nó! Chỉ nói thôi! Vì
thế gian lấy cái gì mà tả? Vì khuyết đây nó tả trong tâm thức điển giới không phải hình thù vẽ đọc ở thế
gian! Không có!
Cho nên hành giả phải tu mới thấy rõ! Cho nên bao nhiêu năm, bao nhiêu nghìn năm Ðức Phật đã thành
công, đã lưu lại biết bao nhiêu khuyết trong kinh nhưng mà ai hiểu được khuyết là gì! Chỉ hành mới thấy
được! Bước qua mô ni châu, bước qua điển mới thấy được! Cho nên trước khi mà chúng ta thấy được cái
khuyết là cần thiết thì chúng ta đâu còn tự ái nữa, đâu còn sự lo lắng nữa! Chúng ta sống trong sự bình thản
đương nhiên! Ðạo là tự nhiên trong tâm phát triển! Mà nếu chúng ta không lui lại cái điểm thanh nhẹ đó thì
làm sao chúng ta thấy được sự phát triển vô cùng của thanh điển mà chúng ta có thể nhận diện được
Thượng Ðế! Cho nên Thượng Ðế vô hình vô sắc nhưng mà có sự hiện diện của Thượng Ðế! Nói vầy thì lạ
quá! Tại sao vô hình vô sắc lại có sư hiện diện? Cho nên chính các bạn hiện tại đang sống ở trong sự vô
hình vô sắc đó bạn! Vô thinh là thức của các bạn! Mà khi các bạn biết được thức của các bạn rồi các bạn
mới nhận diện được Thượng Ðế! Ngài là toàn năng, vô cùng! Hỏi giới nào không có quyền lĩnh hội Ngài?
Mà có chỗ nào không có sự hiện diện của Ngài? Tùy theo trình độ, tùy theo sự chứa đựng của các bạn mà
nhận thức Ngài! Hỏi chứ hiện tại Ngài ỡ đâu? Ngài ở trong các bạn và ngoài các bạn mà các bạn đâu có
thấy! Nhưng mà đăm đăm đi tìm pháp, đi tìm Phật, đi tìm Ngài vì các bạn chưa có trình độ bước qua một
khuyết sẵn có của các bạn! Làm sao các bạn hiểu được cái việc đó là tròn! Khuyết sao lại tròn! Biết được
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khuyết là nó là tròn! Mà nó tròn trịa nó là Chân Lý! Bước qua khuyết đó là đến sự tròn trịa! Mà liên hồi
liên tục tiến giải sáng suốt!
Cho nên khi các bạn nhắm mắt, tham thiền thanh nhẹ thì các bạn thấy Vô Vi trong không mà có, trong
động mà tịnh, trong tiến mà không, trong không mà tiến! Ðó mới thấy cái khuyết nó đã dẫn tiến các bạn!
Cho nên nói về Vô Vi bút mực làm sao tả cho hết được! Cho nên những môn phái tu học chánh giác luôn
luôn khuyên người nên tu đi, nên hành đi! Bao nhiêu trăm năm xưa những vị sư tu khổ hạnh trên núi! Rồi
những người ở thế gian bị sự vày xéo của tình đời mà bỏ đời qua đạo, lên núi tìm pháp! Gặp những vị sự
đó dạy những người tầm đạo bằng cách nào? Chỉ cho việc làm! Làm việc u ơ, làm cỏ, dọn đá, trồng cây!
Nó là một triết lý tràn đầy sự sống động trong tâm thức, nếu hành giả còn nóng nực, còn sân si, còn bận
bịu, còn tánh chất lợi dụng thì làm sao biết được giá trị dọn đá, trồng cỏ, trồng cây? Các ngài đó dạy chúng
sinh có một chữ Nhẫn vì Ngài đã trong chữ Nhẫn đạt thành! Tại sao kinh kệ đầy bàn mà không giảng lại
chỉ cho làm chuyện u ơ? Nhưng mà hành giả biết làm, biết phục thiện, biết kính nể một vị Thầy là người
dọn đường đi trước và chúng ta theo trật tự đó chúng ta đi, lại người đó lại thành đạt!
Những người văn học, đến tu với một ông Thầy, gặp Ngài ngài chỉ biểu tu đi, là thấy giận rồi! Tu làm sao?
Vì trong cái tu, trong cái pháp nào nó cũng có đường lối để cho tâm thức khai triển! Thì những vị minh sự
chỉ biết nói như vậy là hơn! Chớ còn có bày vẻ cho bao nhiêu thì cái đầu óc nó chưa khai mở nó làm sao
chứa đựng được! Nhưng mà những nhà trí thức đó thì nó đã chứa đựng được một giới trần trược ở thế gian,
lý luận, luận thuyết, nhưng mà sự thanh nhẹ, chơn chất bên trong nó chưa khai mở! Thì bây giờ có bảo nó
làm cái gì thì nó chỉ chống mà thôi!
Cho nên những người tu thành đạo không biết nói gì cho những người tu! Tu đi, cố gắng, với nụ cười êm
dịu mà thôi! Tại sao không chỉ tận tình! Muốn chỉ lắm chứ nhưng mà họ không chứa làm sao chỉ? Muốn
cho họ nhiều đồ lắm chứ nhưng mà họ không có kho lấy gì chứa? Ðó cho nên người tu phải hành, phải
làm, phải lập lại trật tự nó mới có chỗ chứa là vậy! Cho nên nhiều bạn đến với tôi, tôi không biết nói gì
hơn! Tôi cũng biết được rằng, người này đến với tôi gieo một chút duyên mà thôi! Nhưng mà rồi một ngày
nào đó thì người cũng phải xa tôi! Rồi đến lúc người ý thức được, người mới đi tìm tôi trở lộn lại! Tìm
những gì? Ðể tìm những kinh nghiệm hành khổ của tôi! Làm sao được đạt sự thanh nhẹ đó? Mà chính
người đã từ giả tôi và chuốc lấy sự nặng trược!
Cho nên có cái cảnh so sánh đó! Phải qua một thời gian, rồi người mới thấy rằng dụng ý của người bạn của
ta muốn truyền pháp cho ta bằng cách nào? Vì chúng ta chưa chịu sắp đặt, chưa chịu mở cửa làm sao đón
nhận được pháp! Thì người có trao cũng không trao được! Cho nên người đã chỉ rằng : Tu đi, rồi sẽ thấy!
Cho nên các bạn ở đời, gặp cảnh khổ, gặp hoạn nạn, gặp sự luyến ái tình duyên, rồi các bạn cũng vẫn ở
trong khuyết động loạn! Mà thức tâm rồi thì các bạn mở khuyết tiến hóa! Dứt khoát và từ bỏ nó, mới tiến
tới những cái khuyết tinh vi thanh điển! (còn tiếp)
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI
THÔNG BÁO
Theo yêu cầu của đa số bạn đạo đã tham gia du thuyền “Chung Vui Xây Dựng năm 2018”, năm nay Hội sẽ
tổ chức tiếp du thuyền “Chung Vui Xây Dựng năm 2019” 4 ngày 3 đêm từ ngày 21 đến 24 tháng 6 năm
2019 nhằm mục đích tạo cơ hội cho quý bạn đạo ở mọi nơi có thêm thời gian gặp mặt trao đổi để cùng
nhau học hỏi trong việc tu học. Đặc biệt Hội tổ chức trong dịp hè để các bạn đạo trẻ còn đang đi học, hoặc
con em các bạn đạo có dịp tham dự khoá sống chung trên du thuyền.
Du thuyền sẽ khởi hành từ cảng Long Beach đi Mexico.
Thời hạn ghi danh và đóng tiền: Kể từ bây giờ cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2019.
Chi phí cho 1 người bao gồm mướn xe bus đưa đón bạn đạo từ Trụ Sở đến bến tàu và trở về Trụ Sở, tiền
tip trên tàu, tiền thuế và ăn ở.
- Phòng 2 người, mỗi người $470
- Phòng 3 người, mỗi người $400
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Đoàn Ngọc Toàn:
714-787-8280
Lâm Thị Huỳnh Mai: 714-414-9552
Châu Vũ Bảo Khanh: 714-489-7767
Hội Trưởng Võ Thanh Chí
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Trịnh thị Thiều là mẹ của bạn đao Trịnh thị Ngảnh ở
Atlanta , Từ trần ngày 30/12/2018 ở Châu Đốc VN hưởng thọ 88 tuổi được siêu thăng tịnh độ !
Rất Cám ơn .
2) Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm cho chị của bạn đạo Nguyễn Ngọc Hoa ở Philadelphia
là Chị Nguyễn Ngọc Thủy sanh tháng 8 năm 1954 vừa mới mất lúc rạng sáng 12:46 am ngày 27 tháng 12
năm 2018 hưởng thọ 64 tuổi được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,
Nguyễn Ngọc Hoa
3) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu-nguyện cho Ông Serge Décamp, thân phụ của đạo-hữu Ghislaine
ĐINH VAN RE, từ trần ngày 04/01/2019 tại vùng Oise, Pháp Quốc, hưởng thọ 82 tuổi, được siêu-thăng
tịnh-độ.
Chân-thành tạ ơn quý bạn đạo.
Hội Ái-Hữu Vô-Vi Pháp Quốc.
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