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Số 1221 2 tháng 12 năm 2018
Trí Tueä
Trí tueä quang minh haønh phaùt trieån
Chuyeån hoaù thaâm saâu ñoä caùc mieàn
Quaùn thoâng ñôøi ñaïo duyeân taän ñoä
Chuyeân caàn tu tieán taâm thaân yeân
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 tham dục bất tín tạo ra một kiểng hai quê thì sao?
2) Những sự tranh chấp tạo địa vị ở trần gian là gì?
3) Triết là gì?
4) Làm sao sống vui hoà bình được?
5) Cả thế giới đều bị khổ nạn tại sao?
6) Hôm nay Bé bắt đầu đọc Mục Bé Tám, Bé cảm thấy thế nào?
7) Lấy gì dẫn tiến tâm linh?
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1)08-10-92
Hỏi: Có người tham dục bất tín tạo ra một kiểng hai quê thì sao?
TL: Thưa người tham dục tự lường gạt lấy chính mình, không minh chánh, tâm tư lúc nào cũng
oằn oại và không lối thoát. Ðối với người tu thì cũng là một cơ hội, dứt khoát duyên tình tại thế,
hướng về con đường tu học tinh tấn hơn, không còn lưu luyến và tiếc uổng tình đời nữa, trụ tâm
thăng hoa hướng về phần hồn mà tu sửa ăn năn hối cải
Kệ:
Cảnh đời điêu luyện dồi mài tâm
Tha thứ thương yêu thức truy tầm
Văn minh đời đạo dìu tâm tiến
Quán khổ thông tâm chẳng tạo lầm
2) 09-10-92
Hỏi: Những sự tranh chấp tạo địa vị ở trần gian là gì?
TL: Thưa nó cũng là cơ tiến hóa của tâm linh, đòi hỏi mưu mô đủ điều, thành bại cũng phải ra đi
với hai bàn tay không, cuối cùng giờ phút lâm chung cũng phải bị đau khổ, theo luật nhơn quả.
Cho nên ở trên đời này, làm quan mưu lợi lường gạt đủ điều, cuối cùng gia cang bất ổn, hồn xác
không yên trước khi chết! Luật Trời có trước luật đời, người lường gạt luôn luôn phải gánh chịu
hậu quả không tốt
Kệ:
Nhốt tâm không tiến lại bần thần
Trí độ không minh khó xét cân
Ai tiến ai tu ai tự đạt
Hồi tâm thanh nhẹ chẳng cần cân
3) 10-10-92
Hỏi: Triết là gì?
TL: Thưa người tu thiền khai tâm kinh tự động tiến tới triết giới, cảm minh nguyên lý thiên địa
nhơn, càng tu bộ đầu càng thanh nhẹ, tâm thức càng ngày càng hiểu rộng, tự giải mê phá chấp,
thức hòa đồng khai triển, tinh thần phục vụ càng cao, không còn nghi ngại trên đường tu học
Kệ:
Dấn thân học hỏi tới vô cùng
Tâm trí quang minh ý chí dung
Duyên đạo duyên đời càng thấm thía
Cân phân đời đạo tiến từ vùng
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4) 11-10-92
Hỏi: Làm sao sống vui hoà bình được?
TL: Thưa muốn sống vui hoà bình thì phải đào sâu chơn lý chính mình nhiều hơn, khi hiểu được
chính mình sai chẳng có ai sai, thì dễ sống ở bất cứ xã hội nào, đức nhịn nhục càng ngày càng
tăng, sự khó khăn ở trong nội tâm sẽ không còn nữa, vui được biết phần hồn, đang trách nhiệm cơ
hành của Trời Ðất, nhiệm vụ tiến hóa rõ rệt, thực hiện khả năng sẳn có và hiểu được luật Trời
nhiều hơn
Kệ:
Thâm tình chuyển hóa tùy cơn tiến
Tự giác khai minh tự tiến xuyên
Thực hiện chơn hành trong thức giác
Thực thi Phật Pháp chẳng còn phiền
5) 12-10-92
Hỏi: Cả thế giới đều bị khổ nạn tại sao?
TL: Thưa loài người càng ngày càng đông, không sao tránh khỏi sự động loạn xào xáo về mặt
chánh trị, còn kinh tế thì sự tham lam của con người càng bành trướng, hậu quả là phải có nạn tai,
thiên cơ thay đổi cũng do tâm của loài người mà ra, ác ôn chế biến khí giới giết người càng ngày
càng nhiều, mưu lợi. Ngược lại hại quần sanh mà không hay, vì tiền tình danh vọng, mà làm mất
quân bình cán cân chân lý, thế sự đảo điên, hồn xác bất minh, nhơn tình suy sụp, tạo khổ làm sao
tránh khổ được. Cuối cùng xứ văn minh cũng như xứ lạc hậu, dành nhau từ tất đất, cho đến lúc lìa
xác cũng chẳng có gì trong tay cả. Ngược lại người tu thiền hướng về sự tiến hóa của phần hồn, tự
giải nghiệp tâm, dứt khoát lìa khỏi hồng trần, thì sự tranh dành đau khổ sẽ không còn nữa
Kệ:
Thành tâm tu luyện giải tâm mê
Cứu vớt hồn thiêng tự trở về
Hối cải ăn năn tùy ý thức
Bình tâm thanh nhẹ hướng về quê
6) 13-10-92
Hỏi: Hôm nay Bé bắt đầu đọc Mục Bé Tám, Bé cảm thấy thế nào?
TL: Thưa Bé cảm thấy thanh nhẹ khi đọc được 40 phút, Bé rất mong nhiều người có cơ hội đọc và
sẽ hiểu được nhiều việc hơn, tâm điển sẽ hoá giải được nhiều việc cho tâm linh
Kệ:
Thiện ác phân minh thức tiến trình
Ðiển năng thanh nhẹ lại càng minh
Mê lầm tại thế nay thông suốt
Tiến hóa khai minh rõ tiến trình
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7) 14-10-92
Hỏi: Lấy gì dẫn tiến tâm linh?
TL: Thưa thanh quang dẫn tiến tâm linh. Người tu thiền, tuệ giác khai minh cũng nhờ lúc tham
thiền hướng thượng, tâm càng ngày càng mở, trí càng ngày càng sáng và ổn định, tự mình biết
được chiều sâu của chơn lý, không còn bở ngỡ trên đường tu
Kệ:
Thực hành chơn pháp chẳng phải ngu
Trí tuệ khai minh chẳng có mù
Thức giác hoà đồng trong ý thức
Cảm minh thiên địa tự mình ngu
CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Biển yêu
Biển yêu dào dạt khoan dung
Tình trời bao phủ vô cùng độ tha

Xa xưa cho đến ngày nay
Trì tâm tu luyện đổi thay thế tình

Chơn tâm học hỏi chữ hòa
Ðộ tha tại thế thiết tha độ đời
Tâm tu chẳng có xa rời
Bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa

Ði đi lại lại một mình
Tâm linh khai triển hành trình trời ban
Lắm khi thức giác rõ ràng
Chung đàng tiến hóa khai màn đạo tâm

Cùng chung sống động một nhà
Biển yêu dìu tiến chan hòa tình thương
(Hò ơ) Trí tâm khai triển mở đường
Dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài

Thực hành nguyên lý diệu thâm
Tầm đường tiến hóa chẳng lầm chẳng sai
Tin Trời tin Phật miệt mài
Giữ hồn tu tiến lập đài thanh cao

Tin Trời tin Phật miệt mài
Bình tâm học hỏi đời đời thăng hoa

Vạn linh chuyển hóa muôn mầu
Trước sau như một đối đầu thiên cơ

Tâm thân cấu trúc thật thà
Dở hay cũng phải tự hòa sửa tâm

Thực hành tránh cảnh bơ vơ
Giữ tâm minh chánh đến giờ đạt thông

Tu hành tự sửa tự tầm
Ðường đi thanh nhẹ, (hò ơ) đường đi thanh nhẹ
giải phần trược ô
Thực hành nguyên lý Nam Mô
Khai tâm mở trí tự vô cõi trời

Nằm trong định luật hoá công
Một lòng tu tiến giải vòng ước mơ
Ra đi cũng phải đến giờ
Khai minh đời đạo bơ vơ chẳng còn
Một lòng phục vụ lòng son

(Hò ơ) Cùng chung tiến hóa nơi nơi
Ðời là cõi tạm, (hò ơ) đời là cõi tạm do trời dựng
xây

Dấn thân hành pháp rõ con đường về
Hư Không cảm thức hương quê
Về nơi thanh tịnh sẽ về đến nơi./.

Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Ðời Ðạo SongTu Trong Niềm Tin và Xây Dựng
(tiếp theo và hết)
Cho nên đặt ra ngày Thanh Minh! Ngày hôm nay chúng ta đi cúng cầu xin cho ông bà được siêu thăng
tịnh độ! Tại sao ông bà chúng ta chết rồi lại phải cầu cho siêu thăng tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm
mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu chúng ta thấy cầu nguyện siêu thăng tịnh độ, chúng ta
gởi tin lành, chúng ta gởi từ quang cho người, để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi,
để buông bỏ những sự tranh chấp, than khóc vì thể xác đang đau đớn ở địa ngục!
Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì? Ðâu có phải khác hơn ông bà đâu? Cũng đang ở địa ngục bạn à!
Bạn không có sướng đâu bạn! bạn nhai cọng rau nát, nó đau khổ, nó rên la biết mấy bạn đâu có thấy! Bạn
ăn miếng thịt, nó rên la biết mấy bạn đâu có thấy! Nhưng mà bạn tu rồi bạn mới thấy rõ rồi, hạnh hi sinh
của vạn linh rất có giá trị! Vì nó muốn tiến hóa lên con người, nó muốn vào tiểu thiên địa này, để chung
sống với chúng sanh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ! Nó qua sự thử thách, qua sự đau khổ, qua sự oan ức,
nó mới tiến hóa! Các bạn thấy chưa? Hằng ngày các bạn đang học bài! Bài đó là bài gì? Kinh vô tự, nếu
mà các bạn thanh tịnh rồi, nghiền ngẫm trong bữa ăn các bạn, các bạn có thể viết cả một kho sách, vô tận
trong nguyênlý của chua cay chát đắng mặn nồng! Khai triển định luật hóa hóa sanh sanh không ngừng
nghỉ! Mà đó là gì? Nguyên lý của Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp! Các bạn tu Vô Vi mà chưa thấy cái
nguyên lý của Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, rồi đâm ra cạnh tranh! Nói chê đạo này ghét đạo kia, ghét
đạo nọ! Nhưng mà chính mình mình không lo! Rồi ngày nay các bạn nghe qua sự phân tách, sự đau khổ
của vạn linh đang chung sống vớicác bạn và các bạn đang gánh vác để thăng hoa, là phần hồn các bạn!
Phải nuôi dưỡng phần sáng suốt mãi mãi, để giải tỏa những sự ô trược trong nội tâm mà đem vạn linh đồng
thăng hoa với chúng ta, trong cảnh tiến hóa không ngừng nghỉ! Ðiều đó các bạn phải làm, kinh đó các bạn
phải đọc, nhưng mà các bạn không đọc, ăn ngủ bài tiết, mà các bạn hiểu rõ nguyên ý!
Ngủ là gì? Khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điển các bạn phóng lên, hòa với cả càn khôn vũ trụ!
Ðó là đi tới chỗ ổn định kêu là ngủ! Người đời nói bắt tôi ngủ yên! Bài tiết là các bạn giữ cái luật hóa hóa
sanh sanh.đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ, để nuôi dưỡng chứng sanh hiện tại! Các bạn thấy siêu
diêu không, các bạn đang nắm một cái cơ câu siêu điệu huyền vi, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Ðế đã
an bài cho các bạn làm chủ, các bạn không phải thứ lệ thuộc, không phải thứ ngu muội, mà tại sao các bạn
hướng về sự tranh chấp, tạo sự đau khổ, tạo sự lố bịch trong nội thức của chúng ta? Cái đó vô lý, chúng ta
dẹp! Chúng ta chỉ biết tu! Rồi cái điều quan trọng nhứt, nói là đời đạo để tu!
Nảy giờ chúng tôi phân sơ sơ về đời đạo, rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời! Ðối đãi giữa con người
và con người phải có tình người! Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một
việc gì xãy đến với các bạn, dù thiện hay là ác, mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện các
bạn theo, rồi ác các bạn bỏ,là các bạn con người mất quân bình chứ không phải người tu! Ca tụng cái đẹp
của ông Phật, quên cái thằng đi xin, quên cái thằng hung hăng! Mà thằng hung hăng đó là ai? Chính mình!
Thành ra càng ca tụng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ mê chấp chừng nấy! Trách móc đầu nầy, trách
móc đầu kia mà không chịu sửa mình, không giúp thằng hung hăng tiến hóa, thành ra khổ! Khổ triền miên!
Tự đầy tự đọa không hay!
Cho nên ngày hôm nay chúng ta có một dịp chung sống, chúng ta mở tâm ra, để mổ xẻ, để tìm hiểu tại sao
tôi ôm một cái xác gồ ghề như thế này mà tôi muốn chết chết không được, mà tôi muốn sống đời cũng
không xong! Tôi mới thấy cái cấu trúc của thiên nhiên rất tinh vi, chế tạo tôi ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh
tịnh để điều khiển! Nếu tôi động một chút không bao giờ tôi điều khiển được tôi! Nội cái dục tính của các
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bạn thôi! Dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn chứ các bạn điều khiển
nó không nổi! Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ, nó đang điều khiến. Phần thanh
quang chuyển rồi nó các bạn thấy không? Cái dục tính các bạn nó cường lên rồi các bạn không biết nuôi
dưỡng nó ở chỗ nào!
Cho nên đàng này chúng ta có pháp, co lưỡi răng kề răng niệm Phật ngay trung tim bộ đầu! Nuôi dưỡng
cái phần đó để thăng hoa đi lên! Chỗ đó mới là chỗ có chỗ chứa tới vô cùng và rất là lớn rộng mà chúng ta
không biết xữ dụng, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp làm tạo sự tiêu hao suy đồi! Cho nên tuổi trẻ không
hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra tu nửa chừng rồi thủ dâm, rồi yếu, rồi mặt mày xanh xao, rồi đổ thừa cái
pháp! Cái tâm dục là một cái chìa khóa khai triển đời lẫn đạo mà không biết! Khi không biết xử dụng là bị
kẹt vào một chỗ rồi vạch ra một cái lý thuyết hợp lý, đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó, càng ngày
càng suy nhược!
Cho nên hiện tại xã hội cũng sanh những cái bệnh nan y như bệnh Aids cũng vậy! Quá dâm dục, quá tiêu
hao thì càng ngày sinh lực không còn nữa! Chúng ta phải thấy rõ điều này! Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó
của bác sĩ không? Không! Nhiệm vụ của chính bạn! Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng mà bạn
không hiểu cái an ninh của công xưởng, bạn không muốn trật tự của công xưởng thì tự nhiên công xưởng
phải sụp đổ! Cái tiểu thiên địa này phải bị tiêu mất! Còn đây chúng ta tu về đời và đạo, thấy rõ! Ðời chúng
ta phải xữ dụng tình người, phải dấn thân, dấn thân vào cái thể xác này, thì chúng ta phải có tình người!
Nếu chúng ta không có tình người đối đãi với nhau, không có bao giờ cứu ta được! Người ta tha thứ chúng
ta, người ta may cái áo lành cho chúng ta mặc, người ta trồng lúa cho chúng ta ăn! Phải tình người có
không? Mà chính chúng ta lại khen với chê mà thôi! Tạo cái khối óc mất trật tự! Mà không cảm thông cái
giá trị đó, để tìm về lẻ sống trong sự sống, thì cái khổ đó ai làm bạn? Chính chúng ta đã tự làm, mà gây khổ
cho chính mình chứ không ai! Cho nên tôi khuyên các bạn không nên chấp người khác! Trách mình đi!
Trách sự ngu muội chính mình đi, sự không hiểu biết của chính mình đi thì mình mới khai thác được cái
nguyên lý thanh tịnh sẵn có của chính mình! Lúc đó tha hồ phát triển!

Bạn đạo viết
Bài viết của bạn đạo Úc Châu
Thế Huyền Kinh
Tôi xin góp ý về Thế Huyền Kinh khi đọc bài trên ptdn1219 tuần này về tiết mục chia sẻ tâm tình.
Thế: là vị trí, trật tự là chỗ đứng của vạn linh tại mặt đất. (NLTĐ)
Xin hỏi để làm rỏ thêm, có mấy loại vị thế mà thầy thường nói đến?
Có 2 vị thế trong tổ chức tiểu vũ trụ đó là vị thế làm chủ và vị thế thừa hành,
Ai ở vị thế làm chủ và ai ở vị thế thừa hành?
Vị thế làm chủ dành cho chủ nhân là phần hồn, vị thế thừa hành dành cho lục căn lục trần, thể xác, theo sự
qui định trật tự ở huyền giới thanh tịnh.
Nhưng thường vì không ý thức rỏ, hoặc chưa thức tâm nên chủ nhân cứ hay đánh mất vị trí của mình mà
chạy theo kẻ thừa hành là lục căn lục trần. Ví dụ khi ta chạy theo dâm dục, tham sân si, hướng ngoại là
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mình đã tự đánh mất vị trí của mình. Còn gọi là mất trật tự: ông chủ trở thành kẻ thừa hành, và kẻ thừa
hành trở thành ông chủ. Thầy cho một ví dụ: 'Ở trên đời, một quốc gia mà không có người lãnh đạo sáng
suốt, biết dân biết mình, thì nền tảng kinh tế sẽ bị băng hoại và không tiến'. Trong tiểu vũ trụ cũng vậy,
một phần hồn cứ chạy theo chuyện hướng ngoại là phần hồn không ở vị trí lãnh đạo sáng suốt. Giống như
chuyện ngụ ngôn con sư tử từ nhỏ lạc mẹ sống chung với đàn cừu nên nó cứ tưởng nó là anh em với con
cừu. Nó quên mất vị trí Chúa Sơn Lâm của nó, quên mất thế đứng của nó.
Và kết quả sẽ như thế nào? Thầy đã nói rỏ: 'Tâm linh cũng vậy, phải thực hành trong trật tự thì cơ tạng
mới được an vui. Xác thân dục vọng tương đồng với xác thú, vì là thú nên cần sự giúp đỡ và xây dựng sáng
suốt của phần hồn thì mới siêu nhiên được sự tham dục gây nên nghiệp chướng ở tương lai'.
Vì vị thế của hồn làm chủ mới thích hợp với huyền giới thanh tịnh nên gọi là Thế Huyền. Còn vị thế phần
hồn mất trật tự chỉ phù hợp với cỏi đời động loạn, gọi là Thế Trần.
Trong bài giảng ở Manila ngày 10/04/1983 - Nỗi khổ & Niềm tin, Thầy đã giảng về Thế Huyền Kinh như
sau:
'Cho nên chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ trong thế quân bình. Cho nên chúng ta phải giữ cái thế.
Nếu mà chúng ta không biết cái thế này thì chúng ta không hiểu sự huyền diệu, mà không hiểu được sự
huyền diệu không rõ được kinh mạch tiến hóa. Ở thế gian trước hết phải có cái thế quân sự nhà binh, có
quân sự rồi phải có chánh trị, chánh trị nó cũng như cái ảo thuật huyền diệu để tâm thức mọi người xác
nhận như vậy và đi tới, rồi kinh tế nó mới dồi dào, mới khai triển, kêu Thế Huyền Kinh.
http://www.vovilibrary.net/search/readTranscript.php?ItemID=19830410L3
Kính bái,
Luận Lê, bạn đạo Úc Châu.
THƠ BẠN ĐẠO
Lễ Tạ Ơn
Cám ơn Thượng Đế ở trên Trời
Ban con cuộc sống thật thảnh thơi
Đa tạ Tổ Thầy ban Pháp quí
Tu tiến tâm hồn hết chơi vơi
Cám ơn Cha Mẹ ban kiếp sống
Học hỏi tiến thăng kiếp làm người
Đa tạ tình thương của quần chúng
Cho con mọi thứ ở trên đời
Cám ơn Huynh, Tỷ, bạn đồng đạo
Chia xẻ niềm vui khắp nơi nơi
Nguyện cầu cho bạn toàn thế giới
Sống vui khỏe mạnh tâm tuyệt vời
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình
Happy Thanksgiving Holiday to all my family and friends!!
Thủy Bùi Missouri 22/11/2018

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 7/8

Video lễ tưởng niệm Đức Tổ sư tại trụ sở Vô Vi Nam California
Mời các bạn xem Video lễ tưởng niệm Đức Tổ sư tại trụ sở Vô Vi Nam California
Ban Kỷ thuật
https://youtu.be/w9RbM9pkhxk
Preview YouTube video Lễ Giổ Đức Tổ Sư 2018
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