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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 tỏa 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) Biết được gần xa có hữu ích hay không?
2) Sai lầm là sao?
3) Ai chống được ai?
4) Tiến hoài để làm gì?
5) Tại sao phải tránh nạn?
6) Cảm phiền là sao?
7) Tại sao phải buồn?
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Ngày 15, 16 không có viết
1) San Diego 17-03-2006 7: 08 PM
Hỏi: Biết được gần xa có hữu ích hay không?
Ðáp: Thưa biết được gần hay xa đều hữu ích
Kệ:
Sống động qui hồi tự thức tâm
Hiểu biết chẳng tự vướng sai lầm
Qui hội tình người sống diệu thâm
Thành tâm tu tiến chẳng sai lầm

2) Atlantic city, 18-03-2006 1: 20 PM
Hỏi: Sai lầm là sao?
Ðáp : Thưa sai lầm là không đúng
Kệ :
Không trật tự phải tự lầm sai
Quí tưởng Trời cao chuyển tiến hoài
Biết mình biết học chẳng bi ai
Thực hành chánh pháp tự tiến hoài

3) Atlantic city, 19-03-2006 8 : 00 PM
Hỏi : Ai chống được ai?

4) Atlantic city, 20-03-2006 20 : 07
Hỏi : Tiến hoài để làm gì?

Ðáp: Thưa chẳng ai chống được ai
Kệ:
Trời sanh qui cũ trong trật tự
Duyên lành tiến hóa hiểu Trời cao
Qui không tự thức chẳng mê mờ
Chuyển hóa thâm sâu lòng giao cảm

Ðáp: Thưa tiến hoài để tránh nạn
Kệ:
Biết Trời biết Ðất tự sống an
Thực hiện qui nguyên tự bạc bàn
Quyết tu tự tiến tự sống an
Thành tâm tu luyện tự bạc bàn

5) Atlantic city, 21-03-2006 2: 35 AM
Hỏi: Tại sao phải tránh nạn?

6) Atlantic city, 22-03-2006 2: 45 AM
Hỏi: Cảm phiền là sao?

Ðáp: Thưa nạn là trược
Kệ:
Dâm dục quá độ thân bất an
Ô trược tham dâm sống bàng hoàng
Thân khổ hồn thời tu không tiến
Tạo khổ bất an lại cảm phiền

Ðáp : Thưa cảm phiền là buồn mà không biết tại
sao
Kệ :
Khó minh khó tiến lại bàng hoàng
Tâm thân nặng trược vì tham dục
Quí tưởng Trời cao tự đắp bù
Giải mê phá chấp duyên Trời độ

7) Atlantic city, 23-03-2006 10 : 30 PM
Hỏi : Tại sao phải buồn?
Ðáp: Thưa tại sao phải buồn là chưa trọn hiểu sự việc
Kệ:
Mọi việc chưa thông vì động loạn
Khó minh khó hiểu tự bàng hoàng
Tâm động mọi việc cảm bất an
Biết mình hiểu học tránh bàng hoàng
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
LUỒNG ÐIỂN DU DƯƠNG
Cho nên trước kia có nhiều người bạn, ngay trong gia đình các bạn cũng vậy, thấy rõ rằng, ông
đó ông đi học cái đạo khùng, về nhà ngồi đó nói: “Nghe điển” này kia kia nọ, mở băng nghe thấy
khoan khoái...”. Nhưng mà họ vẫn chống trả. Cái đó là cái gì? Trong cái cuốn sách, coi nó còn hay
hơn. Người ta không hiểu. Nhưng mà rốt cuộc rồi bạn cương quyết bạn làm, thì cái câu trả lời nó ở
đâu xuất hiện cho đối phương thấy, là nó thấy:
Cái thứ nhứt: sức khỏe của bạn
Cái thứ nhì: thanh tịnh của bạn
Cái thứ ba: thấy bạn đã gia tăng sự thông minh hiểu biết, mà chính cái đó ở trong sách không
có.
À... bạn lại siêng năng hơn trước, không có lười biếng, bạn lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người hơn
hồi trước thay vì bạn nhỏ mọn. Lần lần nó thay đổi, cái sự thay đổi kiên nhẫn thực hành thì nó mới
ảnh hưởng người khác. Còn chúng ta cứ nói láo khoét mà không chịu làm, nói đúng mà hành không
đúng, ai mà tin cậy? làm sao đạt được? làm sao mà đi tới chỗ thành công?
Cho nên cái pháp của chúng ta đang luyện đây, chúng ta tìm cái sức khỏe, sức khỏe đó chính là
khả năng tự tìm của mình. “Tui có thể làm cái đó được và tui sẽ đạt được cái kia”. Thì các bạn làm
nó mới có kết quả tốt. Còn nếu các mà không chịu hành. Thôi! Cái pháp này có xoáy cái lỗ tai bạn
trút vô cũng không có được. Cho nên đòi hỏi sự thực hành. Tất cả trên thế giới loài người này, cái gì
cũng có phải ở trong thực hành. Không thực hành mà ngồi nói dóc, không đạt được, đòi hỏi sự thực
hành.
Cho nên, thế giới loài người luôn luôn tiến tới sự thực tế. Phải làm, phải kiểm điểm để biết mà
tiến. Còn những người nói “Ta đây ăn học giỏi này kia kia nọ...” Nói lu bù, ruốt cuộc không được.
Phải làm, phải hành động. Muốn tu cũng vậy. Phải sửa. Tu là sửa, mà nếu chúng ta không chịu sửa
làm sao kêu bằng tu? Nhưng mà sửa nay một chút, mai một chút.
Còn nhiều người cho cái pháp này rất ít, pháp này không có giá trị, học gì có ba cái đó. Soi
hồn, pháp luân, thiền định mà đạt được cái gì? Người ta kinh kệ đọc trăm cuốn, bùa uống biết bao
nhiêu lá, chưa thành cái gì hết mà ở đây có ba cái món đó mà thành?
Nhưng mà trong cái quá trình tới bây giờ các bạn thấy, các bạn công phu, cũng soi hồn, pháp
luân, thiền định mà nhiều bạn dày công làm. Cái đó có phải do tin nơi người truyền pháp không?
Không! Họ tin chính họ đã làm cho họ được ổn định, mà nhiều bạn ở tình trạng bây giờ cũng vậy,
nói: “Tui bỏ, tui hổng thèm tu...” Nhưng mà đâu có được, khi mà họ soi hồn, bạn thanh lọc cái luồng
điển bộ đầu, bạn làm pháp luân, bạn thanh lọc cái trược khí của ngũ tạng, bạn thấy ngày mai bạn
khỏe. Tại sao bạn không làm? Bạn giận ai mà bạn không tu? Ðó là cái bản tánh mê tín của bạn và cái
bản tánh tham lam của bạn.
Bạn muốn người truyền pháp hay là Phật Tiên phải trở lại thế gian phục vụ các bạn, phải hứa
với bạn làm những điều gì đó. Cái đó là cái sai lầm. Cái sai lầm đó nó ngay trong cái tham lam của
bạn chứ không phải cái tham lam của người truyền pháp. Ông Phật có sự thành công của ông Phật,
ông Tiên có sự thành công của ông Tiên, một nhà cách mạng vĩ đại có sự thành công của ngài.
Chúng ta không chịu làm mà chúng ta muốn ỷ lại nơi người ta, để người ta tới hộ độ giúp đỡ. Chúng
ta tự hỏi chứ cái ông sáng tạo của chúng ta ở đâu? Chúng ta con người sống trong lẽ sống của con
người đứng vào dung điểm nào? Sống trong ỷ lại, sống trong cuồng tín, sống trong mê muội cái cảnh
tạm ở thế gian, sống trong không hiểu biết lấy mình. Tôi thấy đau khổ lắm.
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THƯ TỪ LAI VÃNG

Em là T ở Úc em co' 1 câu hỏi liên hệ đến Pháp Luân Thường Chuyển, khi em hít PLTC hít và đến
lúc không hít vào đươc nữa thì có cảm nhận như một luồng hơi xông lên óc vậy có
đúng không, đó là hiện tượng gì? Cám ơn!
Tr.
Ðức Thầy trả lời cho Tr như sau:
“ Khi hít PLTC vào đến lúc không hít vào được nữa thì có cảm nhận như một luồng hơi xông lên óc,
tức là đốc mạch thông, hành giả càng ngày càng sáng suốt. » Chúc T vui tiến!
Thầy Vĩ Kiên
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin hướng tâm cầu nguyện cho Lương Thanh Khiết là anh rể của HuỳnhThị Ánh Tuyết là bạn đạo
vô vi , hiện cư ngụ tại C1423 c/c Ngo Tat To , P19, Q Binh Thanh , SN 1943 tuổi Quý Mùi vừa từ
trần vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 -04-2006 , hường thọ 64 tuổi , linh cửu quan tai chùa Buu Da , TP
HCM sớm siêu thăng tịnh độ.
THƠ
CẢM XÚC MỘT NGÀY VUI
Hôm qua vui thật sự là vui
Bạn hữu về đây độ nhà tui
Cả nhóm quây quần bên bếp lửa
Phải chăng “Thanh” đến, “Trược” dần lui.
Cảm ơn Cha Mẹ, ơn Thầy Tổ
Ðã chuyển cho con biết sống vui
Cảm ơn Ðạo hữu trọn tình nghĩa
Chẳng ngại đường xa đã tới lui.
Cũng ánh trăng này nhiều năm trước
Tìm đâu duyên dáng : những bạn hiền
Năm tháng về đây sao vui thế
Gia đình hạnh phúc, cửa nhà yên.
Thầy ơi, Thầy hởi độ cho con!
Cùng với chồng, con, quyết vun bòn
Sống vui, hạnh phúc, say mùi Ðạo
Cùng hành Pháp Lý của Thầy trao.
Con biết Thầy cho con chuyển lớp
Trong ngoài rảnh rỗi: “Chẳng phải chơi”
“Ẩn tu” cho xứng “Trò ngoan” nhé !
Không thì ngả gục, giữa dòng khơi !
Tân Phú, 18-10-2005
THANH DŨNG.
====

PHỤC VỤ
Tinh thần phục vụ mới làm thơ.
Giải tỏa phiền ưu lắm kẻ nhờ.
Chơn lý tròn đầy tâm hiểu đạo
Quân bình lặp lại, tạo vần thơ.
Bình tâm thức giác cao thâm hiểu
Thầy tổ dạy ta đã cạn lời.
Nguyên khí Trời ban chẳng thể dứt.
Vía Hồn tương hội hết bơ vơ.
“Thi phú tạo ra để sửa tánh”.
Mê tiền tạo nghiệp, lấy đâu thơ.
Nghe Thầy lặp lại, nói như máy.
Không hiểu chê ai trí bị mờ.
Chữ “Không” vỏn vẹn làm chưa được.
Phê phán lộng ngôn, chỉ có mơ.
Trì niệm Di Ðà mở đại trí.
Siêng năng tinh tấn nhờ thi thơ.
Kính bái.
Minh-Nghĩa.
Bình-Tân, ngày15-9-2005.
====
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CÁM ƠN TRỜI PHẬT
Bơ vơ con đứng bên đời
Nếu không TRỜI PHẬT
Trời ơi, thật buồn
Lòng người nặng trĩu vấn vương
PHẬT BAN LỤC TỰ
Chỉ đường giải nguy
THỌ ƠN TRỜI PHẬT duyên tùy
Chúng con mở trí từ khi chán đời
Ðường đời vạn dậm mù khơi
TRỜI BAN PHẬT ÐỘ cho đời chúng con
Bùi ngùi cái thuở sắc son
àGiáng trần rồi để tìm con đường về
Bao nhiều ân huệ tràn trề
Mong ngày tương ngộ
Mãi mê làm gì !
Nhưng mà thử thách khảo thi
Thuộc, thông ba cõi nội qui rành rành
Là khuyên
NIỆM PHẬT - thực hành
Siêng năng ố chăm chỉ
Mới thành PHẬT CON.
Tổ Thầy để lại đường mòn
Tâm tư tình cảm chúng con nhớ hoài
Từ đây khổ mấy đắng cay
Vượt qua
Mới thấy được ngày vinh quang
HGT, 17-0-005
TỪ HÙNG
====

THANH ÐA TAO NGỘ
(Tặng chị Lưu Tâm)

Hôm rồi bãn đến thăm tôi
Ẩn tu phá lệ vui chơi vài ngày
Cơm chay cơm lạt lai-rai
Cà-phê, ngắm cảnh, nhẹ thay tâm hồn
Quán vườn tuyệt đẹp Mai-Thôn
Bên dòng sông nước thả hồn ngắm hoa
Ðẹp-xinh bán-đảo Thanh-Ða
Chiêu hiền mến khách chung hòa đạo tâm
Vui chơi thoải mái truy tầm
Dựng-xây tâm đạo bao năm tu thiền
Bây giờ gặp lại vui thêm
Kết dòng thơ đạo bên thềm thăng-hoa
Dạo chơi, bè-bạn ta-bà
Tốt-tươi tâm đạo thanh-hòa-nhẫn tu
Ngoài tai, thế sự lu-bu
Tịnh tâm ta vẫn an-du thiên-huyền
Giờ đây kẻ ở Tây-Thiên (Trời Tây)
Người về tu ẩn trọn niềm đạo tâm
Ðêm đêm thiền-định âm-thầm
Vui cùng Trời Phật ngàn năm theo Thầy.
Thanh-Ða, 09-08-2005
TƯ-ẾCH VÔ- VI
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