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Số 1214 14 tháng 10 năm 2018
Vieäc Laøm
Vieäc laøm qui hoäi chuyeån tình ngöôøi
Trí tueä phaân minh roõ tính ngöôøi
Caœm thoâng söï vieäc qui chôn giaùc
Chuyeån hoùa thaâm saâu töï xeùt lôøi
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) Hương đăng là gì?
2) Bão bùng chuyển động khắp nơi nơi tại sao?
3) Vậy làm sao yên?
4) Lúc nầy Bé thiền nhiều giờ trong đêm có ích gì không?
5) Chúng sanh hướng ngoại tự bỏ quên vị trí tâm linh của chính mình thì sao?
6) Những người thiếu niềm tin tại sao?
7) Hôm nay Bé lại lên đường ra về, Bé nghĩ sao về những người ở lại?
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1) Hỏi: Hương đăng là gì?
TL: Thưa hương đăng là tâm linh hướng thượng và tự nó bừng sáng trong nội tâm, chỉ có thực tâm
thực hành thì mới có, ngược lại dùng lý thuyết suông thì tự che lấp sự sáng suốt biến thành bơ vơ
và không lối thoát.
Kệ:
Khổ cảnh trần gian gieo não phiền
Thực hành chơn pháp đạt triền miên
Khai thông tâm đạo tùy duyên phước
Lập hạnh bình tâm sống sống yên
2) 02-09-92
Hỏi: Bão bùng chuyển động khắp nơi nơi tại sao?
TL: Thưa bão bùng chuyển động khắp nơi nơi cũng do loài người càng ngày càng đông, tham
vọng càng ngày càng lớn, làm ô nhiễm cả không khí của Trời Ðất, sự chuyển động của vũ trụ
chuyển mạnh bất cứ lúc nào.
3) Hỏi: Vậy làm sao yên?
TL: Thưa mặt đất rất khó có ngày yên, cũng như xác của loài người rất khó yên, chỉ có người tu
thiền bằng lòng hy sinh nhịn nhục thì lúc chết mới được yên về phần hồn, biết trước được sự sống
của trần gian là tạm, bằng lòng học hỏi để tự thăng hoa phần hồn, dứt khoát trần tâm thì mới tránh
được sự khổ nạn về sau
Kệ:
Thực hành chơn pháp tự giải mau
Khó khổ trần gian điểm tô màu
Cao sâu tâm đạo người người có
Thực hiện chơn tâm rõ nhiệm mầu
4) 03-09-92
Hỏi: Lúc nầy Bé thiền nhiều giờ trong đêm có ích gì không?
TL: Thưa lúc nầy Bé thiền nhiều giờ trong đêm rất ích lợi cho khối óc phát triển, hướng về Trời
Phật là nơi mục đích cuối cùng của Bé, óc nhẹ tâm an khoẻ mạnh, thanh quang sáng suốt dồi dào
và thanh tịnh, xác tâm ổn định, những người được gần Bé sẽ vui hơn. Những người ngồi đối diện
với Bé như Bé đang bao trùm họ, trong nguyên lý thương yêu và xây dựng, tâm trí lúc nào cũng
sẳn sàng ban bố cho họ sự bình an của tâm hồn
Kệ:
Nguyên lý thương yêu vẫn sanh tồn
Ai minh ai hiểu tránh ác ôn
Tâm điển bang giao tình sáng suốt
Hướng thượng cùng tu hưởng sanh tồn
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5) 04-09-92
Hỏi: Chúng sanh hướng ngoại tự bỏ quên vị trí tâm linh của chính mình thì sao?
TL: Thưa tự bỏ quên vị trí tâm linh của chính mình, thì không khác gì người khát nước, oằn oại
trên vật chất, tình tiền duyên nghiệp, không tìm ra định hướng cho chính mình, cảm thấy thiếu
thốn và chỉ biết than khổ! Nhưng chẳng biết giá trị của sự khổ là duyên độ hành cho sự tiến hóa
của tâm linh, triền miên trong khổ nhiên hậu mới thức giác chính mình sai.
Kệ:
Triền miên trong khổ thấy rõ ai
Ðộng loạn mê say chính lỗi Ngài
Hồn không thức giác triền miên khổ
Mục đích không thành lỗi tại ai?
6) 05-09-92
Hỏi: Những người thiếu niềm tin tại sao?
TL: Thưa những người thiếu niềm tin tại vì họ không tin nơi khả năng của chính họ có thể đạt
thành, cho nên đi đến nửa chừng đâm ra chán, chứ kỳ thật niềm tin là do họ tự hành mà thôi, Tiên
Thánh Phật có nhắc thiên đàng địa ngục do tâm mà ra, bỏ mất tâm thành thì vạn sự không xong.
7) Hỏi: Hôm nay Bé lại lên đường ra về, Bé nghĩ sao về những người ở lại?
TL: Thưa nghiệp chướng của mỗi người phải tự giải, Bé đã trao pháp cho mọi người chung hành
chung tiến, nếu thiếu thành thật với chính họ thì họ sẽ thiệt thòi mà thôi
Kệ:
Sanh ra không đứng lại ngồi yên
Tạo động chơn tâm tự cảm phiền
Lo lắng chi chi tâm chẳng dứt
Thành tâm niệm Phật sống bình yên
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Tạm Biệt
Đường dài sao tiễn được con
Lo tu con tiến chẳng còn lo ra
Càn khôn vũ trụ tương hòa
Chơn tâm qui một thật thà đến nơi
Thầy đâu có bỏ xa rời
Hòa thanh con cảm thấy lời Thầy răn
Cảnh đời vạn sự khó khăn
Tiến trong trồi sụt nói năng đủ lời
Qui hồi tái hợp nhứt thời
Con tu con tiến Cha Trời giúp con
Đường đi có sẵn đường mòn
Trong không mà có trong con có hoài
Thương yêu tha thứ chẳng hai
Con, Thầy có một hai vai tương hành
Tình đời đen bạc chẳng thanh
Tranh đua tạm bợ khó thành việc chi
Tu hành thanh tịnh uy nghi
Thực thi chơn pháp tâm thì cảm giao
Quên mình tiến hóa đổi trao
Bước vào tâm thức chuyển mau đến bờ
Giác tâm quán triệt thiên cơ
Chuyển cho muôn loại đến giờ qui y
Chẳng còn loạn động nghĩ suy
Thực hành thành đạo tâm thì cảm yên
Thế gian ngoại cảnh tạo phiền
Trở vào nội thức ở yên đời đời
Thầy nay xa cách nhứt thời
Các con thực hiện sớm rời tham sân
Bình tâm cống hiến một phần
Cuối cùng cũng đạt cũng lần đến nơi
Cha Trời ban rải chẳng rời
Hành trang trong thức con thời cứ đi.
Lương Sĩ Hằng
Cabramatta, 14-12-1984
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Thực chất và tình thương
Montréal, ngày 18 tháng 10 năm 1981 (tiếp theo và hết)
Cho nên sự sáng suốt của chúng ta vô cùng, không nên khinh khi sự sáng suốt của mình, rồi che
lấp sự sáng suốt sẵn có của chúng ta, không có đem đè xuống bùn nhơ nữa, nhưng mà thăng hoa đi
lên. Các bạn thấy cây sen có hoa sen, có cọng sen, ở dưới bùn nhưng mà nó có thể vươn lên tới
sáng suốt tươi đẹp, để đánh thức tâm linh của mọi người mới trở về tịnh giới, mới thấy rõ Phật
tánh. Thì chúng ta đang hành đây, để thực hiện Phật Pháp, là điển giới hào quang vô cùng, mới
xây dựng được tình thương và đạo đức, bi trí dũng. Không có điển lấy gì mà đi tới mà dũng. Dùng
cái lý thì các bạn chỉ đứng đó thôi, ở trong cái vách tường hạn hẹp làm sao các bạn đi tới. Các bạn
dùng điển các bạn mới quán thông.
Cho nên không nên dùng lý nhiều mà phải hành nhiều, mới thấy rõ. Ðừng hoang phí cái gì sẵn có
của các bạn mà đáng tội! Tội là gì? Sự tối tăm đó thôi!.Không nên dụng lý để ngăn cản mức tiến
sẳn có của các bạn, mà dụng hành để đạt pháp mới là chơn chánh. Chờ lúc đó, các bạn sẽ tùy thức
mà thuyết, tùy tâm mà độ. Đi nơi nào các bạn cũng sống trong cái cảnh thanh nhẹ và xây dựng tình
thương và đạo đức, không còn sự buồn tủi hạn hẹp nữa.
Hôm nay tôi nói có hơi nhiều, cũng không ngoài sự thực hiện tình thương và đạo đức, không ngoài
những gì tôi mong muốn, cũng như Thượng Ðế đã và đang mong muốn, đem lại tâm thức của các
bạn, xoa dịu, cởi mở cho sự thăng hoa sáng suốt trong nội thức của các bạn, để tìm nơi tiềm tàng,
nơi sự quí giá sẵn có của các bạn, vững tin và vững tiến, không ngoài tình thương và đạo đức.
Hôm nay có sự hiện diện của các bạn, quí thay và lành thay, ân điển đã ban cho chúng ta đồng
hưởng và đồng tiến, tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn và mong sẽ được
tái gặp một ngày khác. Cảm ơn các bạn.
THÔNG BÁO QUỸ GIÚP ĐỠ BÀ TÁM
Với tình thương đặc biệt quí bạn đã dành cho Bà Tám, đến hôm nay quỹ giúp đỡ Bà Tám có thể
trang trải việc thuê người chăm sóc Bà Tám đến tháng 06/2020.
Tạm thời, chúng tôi không nhận thêm sự đóng góp nữa và sẽ thông báo sau khi nào có nhu cầu.
Thành thật cảm ơn sư phát tâm của quí bạn đạo.
Phan Cao Thăng
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Đặng Thị Kỷ, thân mẫu của bạn đạo Khưu thị
Phẩm từ trần lúc 8.30am, ngày 6/10/2018 tại Bonnyrigg, Sydney, Australia hưởng thọ 93 tuổi,
được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cám ơn quý bạn đạo.
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