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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) Người tu thiền cần trung thành hay không ?
2) Phục vụ đại sự chung cần thật thà hay không ?
3) Sanh sự sự sanh có phải không ?
4) Mục đích cuối cùng của người tu thiền Vô Vi sẽ đi về đâu ?
5) Văn chương hay có bị lạc không ?
6) Cúng hoài có hữu ích gì không ?
7) Ðại đạo là sao ?

1

1) Sydney, 04/04/98 6 :30 AM
Hỏi : Người tu thiền cần trung thành hay không ?
Ðáp : Thưa người tu thiền rất cần trung thành hành
pháp mà mình đã nhận được, thì sẽ có kết quả tốt ở
tương lai
Kệ :
Trung thành tự giải mê mù tiến
Thanh tịnh lo tu chẳng có phiền
Duyên Phật tình Trời nay sẵn có
Trì tâm thanh tịnh giải tâm phiền
3) Sydney, 06/04/98 2 :10 AM
Hỏi : Sanh sự sự sanh có phải không ?
Ðáp : Thưa sanh sự thì sự sẽ sanh, nhiều nghiệp
chướng, tu khó tiến và chỉ nuôi dưỡng xảo trá tự gạt
mà thôi
Kệ :
Tâm linh phát triển chẳng sang tồi
Chuyển hoá quân bình tự đạt ngôi
Phục vụ thành tâm tâm tự phát
Tham dâm dẹp bỏ tiến từ hồi

2) Sydney, 05/04/98 3 :10 AM
Hỏi : Phục vụ đại sự chung cần thật thà hay không
?
Ðáp : Thưa phục vụ đại sự chung rất cần sự thành
thật, không nên bịa đặt và tự hại
Kệ :
Thành tâm chất phát chẳng lầm sai
Xão trá lưu manh chẳng có oai
Tạo động tạo sai gây chấn động
Thần kinh bất ổn cứ làm sai
4) Sydney, 07/04/98 4 :10 AM
Hỏi : Mục đích cuối cùng của người tu thiền Vô Vi
sẽ đi về đâu ?

5) Sydney, 08/04/98 3 :55 AM
Hỏi : Văn chương hay có bị lạc không ?

Ðáp: Thưa mục đích cuối cùng của người tu Vô Vi
là tự trở lại tự nhiên và hồn nhiên, như lúc sơ sanh,
hồn mới được thanh nhẹ và loại trừ mọi nghiệp lực
trong nội tâm, nhiên hậu mới có cơ hội về quê xưa
chốn cũ của phần hồn
Kệ :
Trở về căn bản lý sanh tồn
Hồn tiến vượt mây vượt ác ôn
Khoa học huyền bí đều cởi mở
Tự tu tự tiến cứu phần hồn
6) Sydney, 09/04/98 4 :10 AM
Hỏi : Cúng hoài có hữu ích gì không ?

Ðáp : Thưa văn chương hay chừng nào lại tọc mạch
chừng nấy, thích viết chuyện người khác, quên viết
chuyện mình, lạc vào đề tài của người khác, mất vị
trí tâm linh mà không hay
Kệ :
Cảm tác mình hay cứ đổi thay
Tâm không tự trụ lại bày hày
Tâm linh thất thoát mà không biết
Ðường lạc không hay lại viết bài

Ðáp : Thưa cúng hoài mà không thấy gì hết cũng
như không, không ích lợi gì cho tâm thân cả, muốn
tu đàng hoàng thì chỉ có thiền thì mới có cơ hội thức
tâm
Kệ :
Tham thiền nhập định giác tâm thân
Tiến hóa thâm sâu chuyện tối cần
Cúng quảy ăn rồi thân mệt nhọc
Thực hành nhập định lý phân tầng

7) Sydney, 10/04/98 1 :20 AM
Hỏi : Ðại đạo là sao ?
Ðáp: Thưa đại đạo là nhiều người đã đắc đạo hợp thành một mối đạo trong thực hành, chứ không phải thờ
cúng mà không hành, là đại xạo, lợi dụng hình tiên Phật mà không hành cho tâm thân phát triển
Kệ :
Lợi dụng tham lam tự tạo phiền
Tu hoài không tiến chẳng có yên
Chiều cao không thấu tâm giao động
Ước vọng không thành trí chẳng yên
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN ÐỂ DỨT TRẦN TÂM
Pháp Lý khuyên các bạn tu hành nếu có điều chi lấm trần, thì làm Pháp Luân Thường Chuyển, là một vị
thuốc của Phật để trị dứt liền căn bệnh nhiễm trần không sai.
Vậy có thơ rằng:
“Thường Chuyển Pháp Luân” thuốc khó tầm,
Thuốc này vốn ở chốn Lôi Âm.
Nếu ai nhuốm bệnh mau trừ giải,
Càng luyện càng hay bệnh chẳng xâm.
LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN ÐẾN TỐI ÐA
Hít hơi đầy bụng một khi,
Nghẹt hơi lại thở việc chi chớ sờn.
Luyện đạo cố gắng thì hơn,
Sống chết chớ sợ đâu sờn trí ta.
Theo Phật nào phải theo ma,
Con làm như vậy thì tà phải dang...”
“...Mũi từ từ hít nhẹ hơi vào cho đầy bụng, tới ngực, lên đến bộ đầu, cho đến nghẹt thở, tức hơi khó
chịu mới bắt đầu thở ra, bụng thóp vào cho hơi ra cho thật hết...”
“...Khi chúng ta công phu luyện đạo chuyển Pháp Luân cho mãnh liệt thì lửa hỏa tặc dang ra, còn lại
lửa thanh gọi là hỏa đức. Lửa hỏa đức này gốc từ trên mặt trời mặt trăng xuống gọi là điển...”
THƠ
NHEN NHÚM TÌNH THƯƠNG
Cuối đông làm dịu đất xuân về
Công việc trong nhà lắm bộn bề
Chiếm hết thời gian lo nghĩ tượng
không lo ngoại cảnh còn ê hề
Xa gần nhen nhúm tình thương đến
Cọng điển chung vui thệ nguyện thề
Chúc bạn cùng ta mau thoát nghiệp
Tròn không hoà hiệp tết đề huề
Phúc Tâm Cà Mau 14/12/2007
=====
GIỮ Y NGƯỜI BẮT NHỊP
Ông Tám bắt cầu từ bến mê
Dắt dìu để tử hướng hương quê
vượt qua bến giác cha trông đợi
Giải thoát lòng ta thệ nguyện thề
Hậu thế giữ y người bắt nhịp
Vô Vi trung đạo đốn mau về
sửa đi sưả lại sai ngàn dặm
không tướng không hình kịp hội kề
Phúc Tâm Cà Mau 26/12/2007

cả vủ trụ này
duy nhất chỉ có mình tôi
tôi không còn là tôi nữa
vì tôi chạy theo mọi người
thích đủ thứ và làm mình khổ thân
tôi không còn là tôi nữa
khi tôi biết yêu thương người khác
cả tâm hồn và dâng hiến con tim
thể xác trần tục này có đáng kể gì đâu
tôi cứ chạy theo những gì mình thích
ăn ngon mặc đẹp tiền tài danh lợi tình yêu ngủ ngon
hưởng thụ
nhìn vào gương tôi không tìm ra chính bản thân tôi

3

trong gương hiện một con quỹ dữ dằn và xa lạ

cuộc sống muôn đời trường sinh bất tử

hay chàng công tử đào hoa phong nhã

mãi vô sanh ca khúc nhạc thiền ca

hay con bạc khát tiền tình rượu thịt mê say

tái hiện trần gian cảnh thiên đàng vỉnh phúc

hay nhà thơ lãng mạn bán cả trời trăng mây gió

cho con người sung sướng vía hồn tu

hay người tình vụng trộm si mê vui đàn vui hát

5 thanh cu chi 14-1-2008

hay kẻ lọc lừa giả dối trưởng giả học làm sang

====

hay gã lang thang ăn mày không chốn nương thân
cứ đi mãi tìm mãi bản thân mình đủ thứ
mà quên rằng thời gian năm tháng
đã qua rồi có chờ đợi ai đâu
tôi muốn tìm lại tôi ngày xưa đó
tôi tìm ở đâu khi tóc xanh bạc trắng mái đầu
khi tuổi trẻ đã trôi vào dĩ vãng
những tài hoa mai một mãi trăm năm
khách giang hồ rồi cũng có ngày
ngồi lại nghỉ đi tìm cái tôi bạn nhé
a tôi tìm được cái tôi rồi
không giống ai mà chỉ giống riêng mình
chơn chất thật thà như đưa trẻ lên ba
ngồi vui năm tháng vô vi đi qua mãi
trở lại thiên dường cha mẹ ở bề trên
thượng tầng tu tiến về trên
muôn ánh sáng hòa nhập vào vủ trụ

quy thuong ban dao vo vi khap nam chau
tình yêu tình thương luôn mỡ rộng
cho mình cho người thương quý thương
chính tình thương là âm vang còn vang vọng mãi
trong tâm hồn mọi người
tình thương không mơ hồ mà tồn tại vỉnh viển
lấp đầy trống vắng cuộc đời
bằng yêu thương hiểu rỏ
chỉ có những người thật lòng yêu thương không bao
giờ trống vắng
mà đầy ắp tình thương san sẽ cho mọi người
thời gian hôm qua hôm nay và ngày mai
vẩn tồn tại tràn đầy tình thương yêu
mọi người đều cảm nhận và biết giá trị thương yêu
này quý giá vô cùng
5 thanh cu chi 12-1-2008
===

Thực chất người tu đã mở màn
Hành trình tiến bước dặm quan san
Chất đầy ba báu quây trở gót
Phát nguyện từ đây thực chất bàn
Gióng dội thùng thùng vang khắp chốn
Trống nhồi thúc giục thiền sĩ nôn
Quy nhất hành trình mau tiến bước
Nguyên lai bổn tánh trở nhập môn
Người người tiến bước hồi quy bổn
Tu chơn thực chất là giềng mối
Tiến hoá thâm sâu rõ tiến trình
Tới nơi đạt thức bình tâm nguyện.
Bạn đạo vũng tàu
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN.
1) Xin trân trọng Thông Báo: Em ruột của Bạn Ðạo Huỳnh Thị Ánh Tuyết,Tại Chung Cư Ngô Tất Tố Thị Nghè-Tp.HCM, Là Bạn Ðạo HÙYNH PHÚ VINH, Sinh Năm: Giáp Dần. Ðã Từ Trần vào lúc: 22 gìơ
30, ngày 12-01-2008, nhằm ngày 05 tháng chạp, năm Ðinh Hợi, hưởng dương 33 tuổi, tại Xã Mỹ Phước,
Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng. Kính xin Thông Báo đến quý Bạn Ðạo Năm Châu, Hướng Tâm Cầu
Nguyện cho Linh Hồn cháu :HUỲNH PHÚ VINH, Ðược Siêu Thăng Tịnh Ðộ. Chú Thịnh-Tân Bình,
thành thật chia buồn cùng gia đình tang quyến cháu Ánh Tuyết và Cảm Ơn Các BÐ Năm Châu.
Thông Báo của Ban Tu Học
Các bạn đạo đã được kiểm điểm phương pháp công phu trong kỳ đại hội 2007 tại Philadelphia xin vui
lòng gửi cho tôi : Tên, địa chỉ, email để dễ bề liên lạc sau này và để tôi gửi cho bản kiểm soát PPCP nếu
bạn đạo cần.
Hà Tuhiền
email: tuhienha@juno.com
(c)703-217-7324
(h)703-323-8659
BẠN ÐẠO VIẾT
Thầy thường thấy T T tu trì trệ, tu tà tà,tu tài tử,tu thất thường,thiếu thật thà,thiếu thành tâm,thiếu tinh
tấn,thiếu tha thứ,thiếu thân thiện.
- Tu thích thấy thần thánh,thích thần thông,thích tình ,thích tiền
-Tu thích thành tôi tớ (thích lệ thuộc ,thích làm đệ tử)
Tự thấy thích toàn thứ trần trượt,thật tồi tệ,thầy thương thầy trách,TT thật tình thấy thế.
TT thiếu tu thành thử thường tính toán thấy thua thiệt,thấp thỏm,thấy thiệt thòi,thấy tức tối,thật thê thảm,
Tới tối tâm thanh tịnh TT tức tốc tới trước thềm thiền thức tâm tu tiến
-Thành tâm thực tập thiền,tự tu tự tiến
-TT tự trẩy trượt tìm thanh
-Tu thiền tám thời
Tánh tình từ thất thường tiến tới tâm thanh tịnh ,từ tốn.
Từ thích thấy thần thánh tiến tới tôi tìm tôi,tôi thấy tôi.
Từ thích tình,thích tiền tiến tới thấy tâm tánh tôi
Từ từ tinh tấn TT tu thiền tưởng trời,tưởng tới thầy Tư,tới thầy tám.Thấy tâm thân thanh thản,tự tại,thấy
thương thật thương.Thấm thía tình trời thanh thoát,thánh thiện,thanh tao,thiện từ.
Tối tối thiền TT tưởng thành thiên thần tới thiên thai,thoát tục thấy thích thiệt.TT tưởng tượng thế thôi
Thành thật thầy thương tha thứ TT
Thương thật thương
Nguyen Thi Tron
Vung Tau
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