Số: 836 Ngày: 17 tháng 7 năm 2011

Ñoái Ñaàu
Ñoái ñaàu duyeân nghieäp taâm haønh trieån
Thöùc giaùc chính mình khoâng nhiễåm tröôïc
Töï cöùu taâm thaân vöôït naïn tai
Qui y Phaät Phaùp ñaït thanh bình
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám 28/09/2001 đến 03/10/2001
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) Cảm thức Trời Ðất chung hành có lợi ích gì không?
2) Tu hoài không mở trí tại sao?
3) Sự biến đổi của vật chất thì càn khôn vũ trụ sẽ có điềm gì lạ không?
4) Làm người luôn luôn bị động tại sao?
5) Quí tưởng thâm tình có hữu ích gì không?
6) Sự kích động và phản động có hữu ích gì không?
7) Qui tiên là sao?
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1) Atlantic city, 28-09-2001 7 : 30 AM
Hỏi : Cảm thức Trời Ðất chung hành có lợi ích gì
không?
Ðáp : Thưa cảm thức Trời Ðất chung hành thì thức
hòa đồng mới thực sự mở
Kệ :
Chơn hành chất phát tự phân minh
Trời đất cảm giao chuyển hành trình
Trí tuệ phân minh đường tiến hóa
Thành tâm tu luyện rõ hành trình
3) Atlantic city, 30-09-2001 8 : 15 AM
Hỏi : Sự biến đổi của vật chất thì càn khôn vũ trụ
sẽ có điềm gì lạ không?
Ðáp : Thưa sự biến đổi của vật chất thì càn khôn vũ
trụ sẽ thay đổi không khí
Kệ :
Nguyên lý đổi thay tự gốc nguồn
Càn khôn vũ trụ chuyển tròn vuông
Tâm giao tự thức qui đường lối
Khai triển chính mình tiến triển hồi
5) Atlantic city, 1-10-2001 7: 35 AM
Hỏi: Quí tưởng thâm tình có hữu ích gì không?
Ðáp: Thưa quí tưởng thâm tình có thể khơi dậy
những kỷ niệm của quá khứ
Kệ:
Cổ kim tương hội trí quang khai
Trí sáng tâm minh tự tiến hoài
Duyên đạo tình đời nay hội tụ
Trí tâm khai triển chẳng lầm sai

2) Atlantic city, 29-09-2001 8 :50 AM
Hỏi : Tu hoài không mở trí tại sao?
Ðáp : Thưa tu hoài không mở trí tại vì ngủ nhiều
hơn tu thiền, trí ngủ khó khai thay vì thực hành
hướng về thanh tịnh mà tu trí sẽ có kết quả tốt
Kệ :
Thực hành chơn giác thức tâm tu
Giải tỏa phiền ưu tránh tạo mù
Thế giới cộng đồng chưa thức giác
Bình tâm tiến hóa tự phân bù
4) Atlantic city, 31-09-2001 6 :00 AM
Hỏi : Làm người luôn luôn bị động tại sao?
Ðáp : Thưa làm người luôn luôn bị động đó là luật
tiến hóa chung, có động có thức có tiến, đó là dung
điểm tu sửa
Kệ :
Triền miên xây dựng tiến cơ mầu
Giải tỏa phiền ưu tự tiến xuyên
Trí tuệ phân minh đường giác thức
Khai thông trí tuệ tự tâm hiền
6) Atlantic city, 02-10-2001 7: 45 AM
Hỏi: Sự kích động và phản động có hữu ích gì
không?
Ðáp: Thưa sự kích động và phản động rất hữu ích
cho sự tiến hóa của tâm linh
Kệ:
Có đụng có tiến có dựng xây
Bình tâm học hỏi vẫn hăng say
Ðường đời đường đạo qui chung lối
Khai triển chính mình tự sắp xây

7) Atlantic city, 03-10-2001 1: 50 AM
Hỏi: Qui tiên là sao?
Ðáp: Thưa qui tiên là chết một cách bất ngờ và thanh nhẹ
Kệ:
Ra đi thanh nhẹ chẳng lo ngờ
Hơi thở nhẹ nhàng hướng cõi thanh
Trí tuệ phân minh đường tiến hóa
Tâm thân dứt khoát tự hành qua
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TRÍCH BĂNG ÐỨC HTẦY THUYẾT GIẢNG

Vấn đạo tại Ðại Hội Hùng Vĩ Giao Liên
21.- Vấn: Trong khi thiền sao luôn luôn con cảm thấy nóng.
Đáp: Thiền ban đêm mà cảm thấy ấm áp là đúng không có sao đâu. Lúc thiền mà thấy ấm trong người là
đúng, cái điển nó đi lên. Còn thấy nóng của bộ gan là không đúng. Mà phải ăn chất xanh nhiều một chút,
rau nhiều một chút thay vì ăn đồ chiên xào.
22.- Vấn: Thưa Thầy, khi qua 4 giai đoạn thiền vào lúc định, sau khi nói: nguyện cố gắng xuất hồn lên đảnh
lễ Phật và chỉ niệm Phật. Con muốn hiểu rõ tình trạng định. Vậy con phải làm sao mới đúng là mình đã
định?
Đáp: Như tui đã cắt nghĩa hồi nãy là luồng điển của mình hợp nhất với luồng điển bên trên rút thẳng đi lên,
ngồi 3 tiếng như 15 phút, đó là nhập định rồi. Có lúc mình thấy những cảnh tươi đẹp ở bên trên không muốn
trở về thể xác. Có trở về thể xác cũng tới bộ đầu thôi, chớ không xuống con tim làm gì cho nóng nực, không
chịu được.
23.- Vấn: Xin cám ơn Thầy, khi thiền con chỉ biết giữa trán và trên đỉnh đầu rút cùng một lúc, nhưng con
không biết con nên dỗ cho con mê, hay là vào trạng thái ngủ như các bạn con đã thấy. Vì con lúc nào cũng
tĩnh và luôn nghỉ tới bộ đầu và người cứng ngay thẳng.
Đáp: Ngay thẳng cứ việc dỗ ngủ là tốt. Nơi đó mở được là tốt, ngồi nhắm mắt ý mình dỗ ngủ nơi đó một
chút, nói dỗ ngủ một chút chớ không phải dỗ ngủ hoài. Nói một chút nó nhẹ là nó hợp liền. Hợp liền nó nhẹ
và thấy đi đây đi đó rõ ràng. Nhiều người thấy được cũng lấy viết viết liền. Viết những gì mà tôi đã thấy và
tôi đã nhớ mà nhớ mãi và viết ra. Sau này mà người tu có bỏ xác đi nữa, cũng để lại cho người khác người
ta đọc, và thấy cái pháp này hành và đi đến đâu và kết quả như thế nào. Đó là sự đóng góp cuả hành giả Vô
Vi.
24.- Vấn: Kính thưa Thầy, con có 4 câu hỏi, nhờ Thầy minh giải cho con.
1.- Con tu được một thời gian, con ngồi thiền con thấy đi tới một nhà hình như mặt trăng, có ba ông mặc y
phục như là hồ quảng, và có một bộ kỷ trà nhỏ, vưà ngồi nói chuyện vừa uống nước. Thưa Thầy, các vị đó
là ai?
Đáp: Cảnh tiên. Địa tiên cũng có mà thiên tiên cũng có cảnh đó.
25.- Vấn: Lúc con ngồi thiền có một bàn tay đưa cành bông cho con rất là thơm, như vậy là ai?
Đáp: Đó là Phật sự người ta độ mình tiến. Mình thanh nhẹ đạt tới đó là Phật sự người ta tới độ.
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Chưởi vợ
Nhìn em anh lại muốn điên
Thấy em tọc mạch, muốn xuyên tâm người
Em là động loạn trò cười
Chê bai đủ thứ người người không ưa
Thấy em mặt mũi lưa thưa
Áo quần không đẹp lại ưa giận hờn!
Thấy em là đứa phản ơn
Phu quân không quí, biết hờn biết la!
Tâm em lại động khó hòa
Trí em eo hẹp, khó qua cuộc đời
Thích ăn không hợp tân thời
Thân em nặng trược sống đời khó yên
Buồn lòng tạo khúc uẩn phiền
Dễ thương biến mất, sống riêng một mình!
Lương Sĩ Hằng.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
LẤY NGHĨA CHÁNH SÁU CHỮ : Nam Mô A Di Ðà Phật
XIN DỊCH RA ÐÂY QUÝ BẠN TƯỜNG LÃM
NAM thuộc Cung Ly lửa Bính Ðinh
MÔ là chỉ rõ vật vô hình
A gồm Nhâm Quý an nơi thận
DI giữ bền chặt ba báu linh.
ÐÀ ấy sắc vàng trùm khắp cả
PHẬT hay thân tịnh ở nơi mình
Hống Diên hai tám hòa nên một
Rồng cọp thâu về tợ nguyệt tinh.
GIẢI NGHĨA
NAM thập phương Nam lửa Bính Ðinh
Cung Ly thuộc Ngọ ở nơi mình
Phát ra hừng cháy cùng Trời Ðất
Lặng lẽ êm ru cả tánh tình.
Ông Tám giảng
Xuất phát ra nó mới êm. Tin tưởng và cô động ôm lấy nó là không có bao giờ mà nó êm được hết.
Hiệp một chỗ dường thu nguyệt rạng
Tản đòi nơi tợ tuyết trong xanh
Khảm Ly Diên Hống hòa hai tám
Hiệp lại một nhà tợ Nguyệt tinh.
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Ông Tám giảng
Cái này nói tại sao hiệp lại một nhà, đó, “thật phương Nam lửa Bính Ðinh”, Bính Ðinh là sanh hỏa, cũng
như hai cái vis platiné mà hiệp lại là sanh hỏa, Bính Ðinh.
“Cung Ly thuộc Ngọ ở nơi mình”
“Phát ra hừng cháy cùng trời đất”, cũng như chiếc xe hơi vậy, chúng ta thấy chiếc xe hơi nó có cái tiếp lửa
nó mới phát ra. Còn chúng ta ở nơi cái tam tinh này nó cũng có cái tiếp lửa nó phát ra. Chúng ta không có
tập trung thì nó không có mở ra được mà khi nó phát ra rồi, thì cái lửa nóng trong cái cơ thể của các bạn, nó
phát ra rồi thì nó êm rồi, con người đâu còn sân nữa! Cho nên các bạn Soi Hồn, các bạn làm Pháp Luân nó
phát ra rồi cái rồi thôi, thấy nó êm rồi. Chuyện đáng cãi, đáng gây nhưng mà rồi mình không gây nữa, không
chấp nữa. Nó thanh tịnh rồi, thượng trung hạ là một, cái khối đầu này là tiến về thiên đàng mà từ rún sắp
xuống là làm cái gì? Tham dục ở thế gian, tạo ra cái cơ đồ nhà cửa xây dựng đồ này kia kia nọ ở thế gian nó
cũng còn như cái đồ mặc, hai cái lưỡng nghi đó nó hợp nhứt, nó mới là thanh tịnh. Chớ tại sao chúng ta phải
làm Pháp Luân Thường Chuyển, hít vào, hít hoài, cứ hít hoài, hít hoài, thét cái nó rút lên, nó rút lên, cái bộ
dương nó rút lên. Nó không còn nghĩ vấn đề tình dục nữa, nó rút lên, nó hai là một. Diên Hống hòa hai tám
nó là một, nó thanh tịnh rồi, nó không có bị sắc đẹp lôi cuốn nữa, nó không bị ngoại cảnh phỉnh phờ nữa.
Cũng nhờ cái lửa điển đó phát quang và hòa với chơn điển của hư không, nó mới không có động loạn.
MÔ vốn chữ Vô mỗi vật không
Từ thời vô thủy chửa phân đồng
Rồi sanh hỗn độn bao trùm hết
Mới tạo Càn Khôn tỏ một vòng
Ðạo lý hữu tình sanh vật cả
Mẹ Cha ân ái kết thai lòng
Vật người mới tạo rồi sau diệt
Vạn sự đều do chữ Nhứt KHÔNG.
Ông Tám giảng
Ðây nói về cái định luật sanh trụ hoại diệt.
A vốn Bắc Phương Nhâm Quý thủy
Thận kia là Khảm về cung Tý
Người hay luyện đặng giữ trong mình
Vàng cứng tức nhiên sanh vật quý
Mới đặng Khảm Ly hòa Hống Diên
Tánh thông Trời Ðất đồng nguyên lý
Ba nhà gom lại kết Anh linh
Xá Lợi tỏ ngời trong Nhứt khí.
Ông Tám giảng
Tất cả cái cơ thể của chúng ta nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, mà khi chúng ta tu thức được rồi thì cái Xá
Lợi là ai? Xá lợi là phần hồn, nó kết tinh rồi thì chúng ta biết được ba cõi này là một, quy không rồi thì nhứt
khí chúng ta đi ra đâu có khó khăn.
DI giữ chặt bền ba báu linh
Cung Ly dứt tưởng được thanh minh
Ðắp nền luyện tập công phu gắng
Chờ lúc Trúc Cơ kết quả thành
Biệt niệm trong mình Thần mới hóa
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Lấy Ly bổ Khảm khí bèn thanh
Ðơn điền gom lại trong không động
Tương Hội Ba Nhà kết Thánh Anh.
Ông Tám giảng
Ðó, kết Thánh Anh là kết Thánh Thai. Người ta tu về, Ông Cao Minh Thiền Sư tu hồi trước đó, Anh Nhi...
kết Anh Nhi đó, thì đây mình trở về cái thánh thai.
ÐÀ ấy sắc vàng muôn kiếp ghi
Tròn vo che phủ núi Tu Di
Càn Khôn bao bọc vô hình dạng
Thế giới phủ giăng chẳng hướng gì
Sắc tốt mình vàng nào hoại nát
Tâm lành tướng hảo đủ từ bi
Công phu thuần thục lên bờ giác
Ðắc quả may ra vẫn kịp thì.
PHẬT hiệu Kim Cang ở giữa mình
Hư không thân tịnh hóa nên hình
Khuyên người sớm bỏ tham sân bịnh
Thần khí phải gìn giữ rất tinh
Mười tháng công phu năng luyện tập
Ba năm công quả khá kiên thành
Trống lòng đầy bụng là giềng mối
Vạn sự quy về một chữ THANH.
KỆ RẰNG
Giảng thành Lục Tự ấy ơn sâu
Kẻ Ðạo nghe qua phải lắc đầu
Thức tánh từ đây tua gắng chí
Công phu ráng luyện Mâu Ni Châu.
(còn tiếp )
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính gởi quý bạn đạo Vô Vi thương mến,
Xin Quý Bạn vui lòng hướng tâm cùng giúp sức cầu nguyện cho Ba tôi là bạn đạo Hoàng văn Ðức, tại Nam
California Hoa Kỳ, hiện sức khỏe rất yếu, được tai qua nạn khỏi.
Xin thành tâm đa tạ.
Nguyễn thị Xuân An
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THƠ
NỘI CHIẾN
(Dựa theo vấn đáp của Ðức.Thầy ngày 18-12-1992)
Môi trường thế cảnh bãi trường thi
Giặc kích bên trong thật dị kỳ
Lục tặc lục trần say hiếu chiến
Không gìn giới luật lắm mê si
Giặc tâm nguồn gốc luân hồi khổ
Dụng phép Vô Vi đánh đuổi đi
Tự thắng chính mình oanh liệt nhất
Đại hùng đại lực đại từ bi ./Cà Mau, 15- 07- 2011
Út Hoa
----VÔ VI DIỆU PHÁP.
VÔ trong diệu pháp thức tâm sâu
VI diệu thậm thâm pháp nhiệm mầu
DIỆU pháp Di Đà khai thức lý
PHÁP mầu linh nghiệm mô ni châu
LUYỆN hành gắng chí thông nguyên ý
MÔ diển khí thần trụ bộ đầu
NI thấp sáng mày huệ nhản khai
CHÂU hiệp bổn nguyên rỏ pháp mầu.
Minh Thạnh
(Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 15.05.11)
---PHÁP LÝ VÔ VI
HỬU duyên hành pháp lý vô vi
VI hành rốt ráo kịp kỳ thi
Duy tâm duy vật bậc tiên phật
Vật chất nhiễm trần hoá hửu vi
VÔ trong huyền bí Phật tu luyện
VI tâm thanh nhẹ thức từ bi
KHÔNG nghe không thấy kề bên Phật
KHÔNG không mà có pháp vô vi
Minh Thạnh
(Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 17.05.11)
-----

LỤC TỰ KHAI TÂM
Học những lời Thầy triết giải phân
Văn ngôn mộc mạc lý cao tần
Hoà tuỳ trình độ hửu duyên ngộ
Tự hành tự tiến nhập tân dân
Thành tâm tu tưởng tâm linh thức
Lý thuyết không hành hại bổn thân
Sai lầm biện hộ sanh phàm tánh
Bản thể xác hư tổn khí thần
Hành trong thanh tịnh cơ tinh tấn
Quân bình điêu luyện lục căn trần
Thực hành giải trược mới thanh tịnh
Định hướng vượt qua thoát nghiệp trần
Nội bộ thực hành tâm thức sáng
Lục tự khai tâm đúc pháp thân
Minh Thạnh
(Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 20.05.11)
----ĐỪNG MÃI CHÉT BÔI
***
Chuyện xấu của bạn đã lâu lắm rồi
Rộng lượng bao dung đừng mãi chét bôi
Chặn đường tiến hóa ác hơn kẻ xấu
Đánh bạn bằng điển đạo tâm ắt suy đồi
Tha thứ thương yêu chiếu vui lòng bạn
Dựa người hiền quay về nẻo đường chơn
Vô quái ngại công đức hiển thành nhơn
Mở rộng vòng tay từ bi luôn cống hiến
V.N10/7/2011
Văn Phật Tử
-----Cảm ơn Bề Trên Ân Độ bạn đạo vô vi tu học
Ông Tám bây giờ ông ở đâu ?
tăm tối bao lâu lợi dụng ông
tự mình trí tuệ sao thấp kém
vô vi khai triễn chẳng chịu hành
ỷ lại cái gì cũng sai Phật
xin Bà Châu Đốc chút đỉnh tiền
Đại Hội ở đâu tôi liền tới
Người tu Vô Vi giúp đở tôi
Không tiền mà tới dự Đại Hội
chuyện lạ ngàn năm có bây giờ
Làm việc trọn lành cho chính nó
Tự tu tự Tiến trên Ân Độ
không bỏ bạn đạo tu vô vi ....
Quý Thương
Nguyễn Tiến Thành -Việt Nam 12-7-2011
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Chánh-Pháp Tu Thiền
Vì thế-giới này thiếu Pháp tu :
Con người tâm-thức giống như mù !
Thông-minh mà sống như cầm-thú ;
Hồn Vía hoài giam một xác tù.
Vì thế-giới này thiếu Pháp tu :
Nhân-sinh như đứng giữa sa-mù…
Đạo Trời giương mắt nhìn không thấy ;
Nào khác chi đâu kẻ điếc mù.
Vì thế-giới này thiếu Pháp tu :
Cho nên không hiểu sách ngàn thu
Dạy người siêu-thoát qui Nguồn-cội,
Thăng-hóa tâm-linh thoát ngục-tù.
Vì thế-giới này thiếu Pháp tu :
Cõi Tiên ai dễ được ngao-du !
Đường lên Cõi Phật ai người biết ?
Thiên-cảnh linh-thông hóa mịt-mù !
Vì thế-giới này thiếu Pháp tu :
Mỹ-Âu đâu thấu hiểu Giê-Su,
Việt-Nam đâu thấu hiểu Nhà Lý,
Trung-Quốc đâu tường triều-đại Chu.
Vì thế-giới này thiếu Pháp tu :
Thích-Ca phải tự tìm phương tu !
Mấy ngàn năm đã trôi qua mất…
Thiếu Pháp vì đời chẳng biết tu.

Toulouse, ngày 15-07-2011.
TRỊNH Quang Thắng.
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