`
Số 1253 14 tháng 7 năm 2019

Khai Triển
Khai triển chính mình trí giác tu
Càn khôn vũ trụ giải thân tù
Vô cùng sáng chói tâm thanh tịnh
Tiến hóa thâm sâu rõ vía hồn
Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1993
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)Thanh tịnh là sao?
2) Những phần hồn ở cõi khác đến đây để làm gì?
3) Con người yếu hèn lại muốn nhiều chuyện tại sao?
4) Sau khi cuộc chung vui Bé lại phải rời nơi đây tiếp tục đi nơi khác, Bé có mệt mỏi không?
5) Bé gặp những người bệnh xin tu thì Bé phải làm sao?
6) Những người siêng năng tu thiền có thọ không?
7) Người thế gian tiến bộ ai nấy cũng đều ham vui tại sao?
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1) 23-04-93
Hỏi: Thanh tịnh là sao?
Ðáp: Thưa thanh tịnh là cảm thức mọi trạng thái là một, cuối cùng phải trở về không và thanh
tịnh. Sự sống đã chứng minh cho mọi người biết rằng: Ðến đây với hai bàn tay không và sẽ trở
về với hai bàn tay không, chẳng còn dính líu một vật gì khi chết nhắm mắt cả. Chỉ ôm tâm thức
nhịn nhục mà thăng hoa mà thôi. Luật Trời của cuộc sống, đưa tâm của con người, trở về thanh
tịnh sau khi động loạn.
Kệ:
Sanh trụ tiêu tan chẳng luận bàn
Tu hành tự giải chẳng còn mang
Trí tâm thanh nhẹ tùy duyên tiến
Khó khổ chẳng mang tự triển màng
2) 24-04-93
Hỏi: Những phần hồn ở cõi khác đến đây để làm gì?
Ðáp: Thưa những phần hồn ở cõi khác, đến đây để học hỏi luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh như
mọi người, sự cảm thức tùy theo duyên nghiệp mà tiến hóa.
Kệ:
Cảm thức lân la cảm nỗi phiền
Thức hồn tu tiến tự mình xuyên
Duyên may ngộ đạo tâm từ phát
Trời Phật ân ban khắp các miền
3) 25-04-93
Hỏi: Con người yếu hèn lại muốn nhiều chuyện tại sao?
Ðáp: Thưa luật tiến hóa phải muốn nhiều chuyện, nhưng sau muốn không có kết quả gì! Bắt
buộc tự lui về thanh tịnh, buông bỏ sự việc không cần thiết, mà tự trở về với sự việc cần thiết cho
tâm linh tức là tu bổ sửa chửa nguyên lý sanh tồn sẳn có.
Kệ:
Tu tâm kích động thức phân hòa
Thế sự đa đoan chẳng muốn ra
Tự nguyện thực hành cho đến đích
Tâm thân thanh tịnh sống an hòa
4) 26-04-93
Hỏi: Sau khi cuộc chung vui Bé lại phải rời nơi đây tiếp tục đi nơi khác, Bé có mệt mỏi
không?
Ðáp: Thưa sau Thời gian được phục vụ mọi người, Bé rất vui và khoẻ mạnh, Bé không mệt như
người đời không tu, Bé dậy sớm Bé làm việc nhiều, Bé lại vui, tức mọi việc đều được hoàn tất
trong ngày.
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Kệ:
Chung vui đánh thức đêm ngày
Giải mở xong xuôi trí đổi thay
Toàn diện trong lành tâm thức giác
Tâm thân an ổn ở đời nầy
5) 27-04-93
Hỏi: Bé gặp những người bệnh xin tu thì Bé phải làm sao?
Ðáp: Thưa Bé vẫn kiên nhẫn bàn bạc với họ từ sai lầm nầy đến sai lầm kia, để phân tách rõ rệt
lối thoát cho căn bệnh và chỉ đường lối cho họ tự thức.
Kệ:
Duyên lành hóa độ tâm thân
Thức giác tự tu tự tiến lần
Khổ! Khổ! Thức hồn tâm tự giải
Thực hành chơn pháp tự mình phân
6) 28-04-93
Hỏi: Những người siêng năng tu thiền có thọ không?
Ðáp: Thưa những người siêng năng tu thiền, thì không bao giờ chết yểu được, dứt khoát mọi sự
hướng ngoại, lui về thanh tịnh, tự thanh lọc nghiệp tâm, từ cơ thể cho đến phần hồn đều thanh
nhẹ, thì xác thân sẽ sống bền bỉ hơn, không giận hờn không đau khổ, tin nơi đạo cuộc sống an
nhàn, không có sân si sóng gió trong nội tâm, mạng môn trường thọ hơn người thường.
Kệ:
Sống vui chẳng bận yêu thương động
Khai triển tâm linh tiến một vòng
Không có có không trong động tịnh
Chẳng còn suy tưởng tự mình thông
7) 29-04-93
Hỏi: Người thế gian tiến bộ ai nấy cũng đều ham vui tại sao?
Ðáp: Thưa người thế gian ham vui vì đang hướng về sự tiến hóa của vật chất, tưởng lầm là đã đạt
thành, quên hẳn phần hồn và sự hủy hoại của thể xác, chẳng lo tu bổ và bồi dưỡng thể xác, lúc
chết nhắm mắt chẳng minh mẩn và chẳng biết hướng đi. Ngược lại người tu thì lúc nào cũng
dụng khả năng của chính mình hướng về Trời Phật, lúc chết có tiên đồng dẫn dắt cũng nhờ lúc
sống có tu thiền, bớt khổ và sáng suốt hơn người thường.
Kệ:
Cuộc đời tạm bợ giả yêu thương
Khó khổ không hay khó mở đường
Tắt nghẻn tâm linh đau lại khóc
Hành trình học hỏi học yêu thương
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

TẠM BIỆT
Xác xa nhưng tâm không xa
Thương yêu vẫn giữ chan hòa tình thương
Hạnh tu khai triển mở đường
Noi theo chánh pháp gieo gương thế trần
Tâm minh thức giác lần lần
Qui y một cõi cao tầng cứ đi
Tự mình khai triển dự thi
Ðời là tạm cảnh ta thì thức tâm
Trở về nguyên lý diệu thâm
Hào quang sáng chói tự tầm tự đi
Chẳng còn lý luận nghĩ suy
Thực thi chánh pháp tùy nghi tiến dần
Siêng năng thực hiện chuyên cần
Trời ban tình đẹp lần lần tiến lên
Dắt dìu có sẳn Bề Trên
Thanh thanh diệu diệu đạt nền cảm an
Lương sĩ Hằng
25-04-93
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vui Xuân
Montréal, -01-01-1990 (tiếp theo)
Tôi đã nguyện tử vì đạo, tôi mới đem thân xác đi khắp các nơi, với tuổi tác này. Sau khi nói cuốn băng
nầy, có chết đi nữa cũng vui, là các bạn yên tâm. Cho nên các bạn phải thấy rõ đường đi của một nhơn
sinh tại thế rất có giá trị, có một khối óc rõ ràng, có một khối thần kinh rõ rệt, có sự liên hệ vô cùng cả
càn khôn vũ trụ mà không biết tự thức tự xây dựng, thì tạo sự trì trệ và chậm tiến cho tâm lẫn thân của
chính ta.
Cho nên, nhiều giới ở bên ngoài nhìn vào Vô Vi, đám này nó sao không thể hiểu nổi, thấy nó tan, thấy nó
tiêu rồi, nó cũng tựu, kỳ vậy, chuyện kỳ lạ từ mấy chục năm nay, từ Việt Nam ra đến đây.
Không ai chịu làm, ai cũng muốn chiêm ngưỡng Ðức Phật, ai cũng muốn cúng tiên, cúng Thượng Ðế,
cầu xin Thượng Ðế, mà không chịu tự hành để dâng cho Thượng Ðế, không chịu tự sửa đế tiến tới học
hỏi những cái nguyên ý của Thượng Ðế đã an bài, chư Phật đã giải thoát! Réo chư Phật để làm gì? Mình
phải tiến tới, hành khổ! Khổ càng khổ, càng ngộ được Phật lý. Cho nên người đời bị sai lầm, lúc khổ thì
vô chùa xin xâm, cúng Thầy, quỳ lạy. Lúc sướng thì khinh miệt nhà chùa, đó là chuyện sai lầm, tự dẫn
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sai mình mà thôi, vì đồng tiền, vì ngoại cảnh, vì của nhưng mà không biết của có cứu ta được không,
không hiểu, không biết của có giúp phần hồn chúng ta giải thoát được không, tại sao không làm, tại sao
không sửa, tại sao không đạt tới sự quân bình sẵn có của chính mình, đâu có xin của ai đâu. Lúc các bạn
giáng lâm xuống thế gian là quân bình vui vẻ, nụ cười tươi như hoa. Bây giờ thì tràn đầy sự thử thách,
méo mó, không vui và khổ, buồn, hận đủ chuyện hết. Vậy cái khổ buồn hận đó chúng ta có thể đem đi
được không? Lúc ta chết ta mang đi được không? Tại sao chúng ta không mang đi được, tại sao chúng ta
ôm lấy nó làm gì? Ta phải hi sinh nó, bỏ nó đi, không ôm cái bản chất đó nữa, thì chúng ta mới đạt được
sự thanh nhẹ, kêu bằng giải thoát. Nếu cứ mãi mãi ôm như vậy thì nó biến thành cái tánh hư tật xấu, thì
bệnh do tánh sanh, cái bệnh nó càng ngày càng trầm trọng thêm và khổ thêm. Mà hi sinh nó rồi thì thấy
vui và hạnh phúc. Ðường nào hay, chúng ta chỉ chọn một trong hai mà thôi!
Cho nên mỗi năm mỗi năm, Vô Vi đều có Ðại Hội là do sự phát tâm của mọi người. Tôi dùng mấy trăm
đồng bạc này, một ngàn hai ngàn này tôi đi xài bậy nó cũng hết. Nhưng mà một ngàn hai ngàn này tôi đi
Ðại Hội và tôi gặp anh em, trong cái tình thương nó không phải là lời nói. Tình thương là nguyên ý thanh
nhẹ của mọi người đóng góp cho vũ trụ! Cho nên chúng ta đến đó chúng ta hưởng cái thanh khí nhẹ
nhàng trong ba ngày mà thôi. Mà về nhà làm không được, không có, mất đi, tại sao? Thì chúng ta mới
thấy rõ chúng ta phải làm mới có. Tại sao chúng ta tới hội trường, tới ngày Ðại Hội mọi người ý niệm
niệm Phật rõ ràng và khối óc được lâng lâng đi lên và tâm thân được nhẹ? Mọi người hướng thượng!
Một nhóm người hướng thượng thì cái thanh quang của họ hướng thượng để thừa tiếp cái thanh quang
của vũ trụ, nó thanh nhẹ! Cái giá trị nó ở đó không có thể đếm được, không thể mua được, không thể bán
được. Vì đó họ mới nao núng mà tổ chức Ðại Hội, chớ không phải tôi muốn! Các bạn muốn tôi chỉ tới
phục vụ và cũng đóng góp như các bạn mà thôi! Chớ không phải là tôi muốn! Tôi muốn có lợi gì cho tôi?
Chỉ có đóng góp! Trong ba đêm Ðại Hội là phải thức trắng đêm để tham thiền và xây dựng những gì cần
thiết trong cái cơ hội đó. Những bạn thanh nhẹ cảm thức được, những bạn chưa thanh nhẹ thì cảm thấy
vui mà thôi!
Cho nên ở đời này họ bị uyển chuyển trong cái vật chất, tình đời sanh khắc, thì mọi người đang bị giam
hãm trong cơ tạng này là không khác gì ngũ hành sơn, kim mộc thủy hỏa thổ, đang bị giam! Muốn thì
muốn dữ lắm nhưng mà không có thoát được, không khác gì ông Tôn Ngộ Không mà bị giam trong ngũ
hành sơn. Mà không biết ăn năn hối cải, trở về thanh tịnh thì không bao giờ thoát khỏi ngũ hành sơn. Cơ
tạng các bạn là ngũ hành sơn, kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất mà không thanh tịnh thì không thế
nào rời khỏi cái xác này được, là bị giam trong ngũ hành sơn! Chứ không có lý thuyết nào mà giải quyết
được hết, chỉ có hành giải tỏa, cảm thức trong sự kích động và phản động từ tạng một, từ tế bào một, từ
sớ thịt một. Mọi sợi thần kinh trong khối óc của các bạn, phải giải tỏa nó ra, trong thực hành. Thì lúc đó,
các bạn mới trở về vị trí của một vị y sĩ sáng suốt. Các bạn biết lấy được cái nguyên năng, thanh quang
của vũ trụ về điều trị cơ tạng các bạn, thì lúc đó các bạn mới thấy rằng trường sinh bất tử, phần hồn các
bạn triền miên thanh nhẹ!
Cần là cần trị cho phần hồn được giải thoát, cần trị cho phần hồn được thanh nhẹ, cần trị cho phần hồn để
giải tỏa tất cả những bệnh nạn, từ kiếp này tới kiếp kia kiếp nọ, thì chỉ có hướng thượng, thanh quang vũ
trụ mới trọn lành. Cho nên những bạn tu, trung tim bộ đầu rút lên, nghe qua âm thinh giảng giải của tôi
thì cảm thấy bộ đầu rút nhẹ. Ðó là các bạn tiến về thanh quang, được điều trị bởi thanh quang. Thanh
quang sẽ điều trị cho phần hồn các bạn trọn lành tốt đẹp, đi đây đi đó dễ dãi trong vũ trụ, điển quang
thương yêu rõ rệt. Người tu không nghĩ về cái phần điển quang thanh nhẹ xuất phát đi lên là đều kẹt ở
trong sự tranh chấp lý luận mà thôi, không phát triển được.Lấy lý luận người này vá víu chút, lấy lý luận
người kia vá víu chút mà trong tâm thức không mở thì còn nóng tánh. Mà trong cái nóng tánh đó là thiếu
trí, không phát triển được, chặn cái mức tiến. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Ðà Phật, nguyên lý
đó nó sẽ lập lại sự quân bình tâm thức của chính chúng ta.
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Ngày hôm nay các bạn gia tăng thêm cái lạy nữa là tất cả những thần kinh được chuyển chạy trong mười
hai kinh mạch trong cơ tạng các bạn. Nó điều hòa con người, không còn tự ái nữa! Nó mới vui tiến được,
tâm lẫn thân được điều trị. Hằng ngày các bạn hành cái pháp Vô Vi này là tâm lẫn thân được điều trị.
Chính bạn là y sĩ lo lắng cho cơ tạng, mà lo lắng thuận thiên giả tồn, thuận theo cái nguyên lý của Trời
Phật, sống trong tự nhiên và siêu nhiên! Cho nên nhiều người nói mà không làm, tự cao tự ái, không chịu
lạy không chịu làm, không chịu sửa cơ tạng, thì nó phải chuyển về đâu? Chuyển về dục. Dục là gì? Dục
là cái tội nặng nhứt, cái dục nó sẽ phạt cho các bạn, nếu con người hướng về dục thì phạt sáu chục năm
mới phát triển trở lộn lại được. Vậy thì ta phải làm sao điều hòa cơ tạng quân bình, không phải ăn nhiều
và không phải dục. Ðâu đó nó điều hòa và phần trí nó luôn luôn thanh nhẹ, trung tim bộ đầu dồi dào ánh
sáng, thì các bạn làm gì giận hờn người ta được, làm gì mê chấp được. Giữ căn bản mầm mống thương
yêu mà thăng hoa, chuyện ai nấy lo, thì thế gian mới có hòa bình. Hỏi những xã hội văn minh, họ được
yên ổn hơn xã hội của xứ Việt Nam là tại sao? Vì xã hội này hướng về vật chất, nhưng mà họ lo về vật
chất, mỗi người thất nghiệp đều có lương, đó là vật chất dồi dào không có sanh chuyện, có sanh chuyện
cũng bớt đi! (còn tiếp)
Đề tài suy gẫm
Niết Bàn?
Đức Thầy: Niết Bàn: Thế gian nghe "Niết Bàn". Chừng nào tôi mới tới Niết Bàn? Trời ơi! Ông Phật
ông mới tới Niết Bàn chớ tôi làm gì có thực tài. Thưa các bạn, các bạn không sửa các bạn làm sao các
bạn được nhẹ. Người ta nói tôi đi 747 trên không trung bay ồ ồ nhẹ quá mà mình.., mấy người mới nghe
qua thôi trời ơi chừng nào tôi có tiền tôi mới đi 747. Tại sao Thượng Đế lại cho cái sự bất công bình như
vậy? Kẻ có người không, mà thằng có được cái thằng đó khổ trước rồi nó mới được đi, mà các bạn không
chịu khổ như nó làm sao các bạn đi được 747, đi được máy bay, ví dụ vậy, thấy không? Cho nên, mình
phải hành trì khổ rồi điêu luyện cho nó quân bình, đó rồi phần hồn xuất ra kêu bằng tự túc không ỷ lại
nơi ai nữa. Cũng như người con cho nó đi học ngày nay nó tự túc, cuộc sống nó không đòi hỏi gì của cha
mẹ nó. Nó báo hiếu cho cha mẹ nó. Cho nên, người của Phật là người có hiếu thảo sửa mình để trở về
Niết Bàn tự túc tự sống.
Cho nên, Phật chỉ tới Niết Bàn mà thôi, còn muốn học nữa phải trở về với nguồn cội với Thượng Đế,
phải trở về mọi trạng thái, còn Phật ở Niết Bàn có một trạng thái thôi, còn phải trở về mọi trạng thái nữa
nó mới thực hiện đại từ bi.
Người ta nói Phật quan trọng Phật đâu có gì quan trọng là con người thanh điển, minh, định, hiểu và
quân bình tư tưởng thiện ác, minh thiện, minh ác, không xưng ta là thiện, rồi cũng chẳng làm điều ác chỉ
lo tu trung dung trong tiến hóa mà thôi. (Văn tự Vô vi)
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THƠ BẠN ĐẠO
NHẪN HÒA HÔM NAY
SƠ KHAI CŨNG Ở NƠI NẨY.
NHẪN HÒA ĐAI HỘI CÓ THẦY CHUNG VUI.
HỒI SINH KHAI TRIỂN ĐẠO MÙI.
GẦN XA HỘI TỤ CÙNG VUI BÊN THẦY.
RỪNG XANH ĐÓNG GÓP DỰNG XÂY.
TẠO RA SẮC THÁI NHƯ NGÀY HÔM NAY.
ĐIỂM TÔ CŨNG CÓ BÀN TAY.
DẦY CÔNG KIẾN TẠO NGÀY NGÀY ĐẸP XINH.
ÂM THẦM XÂY DỰNG TỰ MÌNH.
TÂM VÔ QUÁI NGẠI TỰ MINH TỰ HÒA.
HÔM NAY BẠN ĐẠO GẦN XA.
VỀ ĐÂY HỘI TỤ NHẪN HÒA VUI ( THẬT LÀ ) VUI.
Tính Đoàn
MA - 07/11/2019
CẢNH ĐẸP NHẪN HÒA
RỪNG THÔNG GIÓ MÁT THANH THOÁT LÒNG.
NHẪN HÒA XÂY DỰNG HƯỚNG VỀ KHÔNG.
TÌNH THẦY CHAN CHỨA NHƯ BỂ RỘNG.
CHỈ TẠI TÂM TA CÓ THẬT LÒNG?
THẬT LÒNG KHÔNG ƯỚC CŨNG CHẲNG MONG.
ĐẠO TẠI TÂM TA ĐẠO TẠI LÒNG.
DỰNG XÂY CẤU TRÚC TÂM KHÔNG ĐỘNG .
CẢNH ĐẸP TẠI TÂM CŨNG TẠI LÒNG.
ĐẠO ĐỜI XÂY DỰNG TRỞ VỀ KHÔNG.
NHẪN HÒA THIỀN VIỆN CHUNG Ý LÒNG.
THƯỜNG NIÊN HỢP BẠN ĐÔNG CÀNG ĐÔNG.
CÙNG CHUNG ĐÓNG GÓP THỨC TÂM ĐỒNG.
Tính Đoàn
MA - 07/11/2019
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