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Số:  968  Ngày: 26 tháng 1 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 8/04/2004 đến 14/04/2004 
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) Muốn tin tưởng thì phải làm sao? 
2) Thành tâm bằng cách nào? 
3) Thật sự tu cần thực hành liên tục hay không? 
4) Cần nuôi dưỡng ý lực tu tiến hay không? 
5) Ý lực tu tiến có cần thiết hay không? 
6) Người tu thiền cần sự tiến hóa hay không? 
7) Tâm linh tiến hóa bằng cách nào? 
 
 
 
 

Taùi Ngoä
 

Taùi ngoä chung vui töï baéc caàu 
Thöïc haønh chôn phaùp chaúng lo saàu 
Bình taâm thanh tònh taâm thanh nheï 

Hoïc hoûi khoâng ngöng roõ nhieäm maàu 
 

Vĩ Kiên 
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1) Sydney 08-04-04 5:19AM 
Hỏi: Muốn tin tưởng thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn tin tưởng thì phải thành tâm 
                  Kệ: 
Qui nguyên thiền giác tự tâm hiền 
Khai triển chính mình lý diệu thâm 
Ðời đạo chơn hành không gián đoạn 
Thành tâm tu luyện trí khai tầm 
 

2) Sydney 09-04-04 3:09AM 
Hỏi: Thành tâm bằng cách nào? 
 
Ðáp: Thưa thành tâm bằng cách hướng thượng 
              Kệ: 
Hướng thượng tin có Trời ban chiếu 
Tự tiến tự tu tin tưởng nhiều 
Chuyển hóa thâm sâu đường trí đạo 
Qui nguyên thiền giác tự ra vào 
 

3) Sydney 10-04-04 3:04AM 
Hỏi: Thật sự tu cần thực hành liên tục hay không? 
 
Ðáp: Thưa thật sự tu thì rất cần thực hành liên tục 
mỗi đêm 
                 Kệ: 
Thực hành chất phát mỗi đêm đêm 
Khai triển chính mình không gián đoạn 
Quí tưởng Trời cao tự thực hành 
Quán thông đời đạo tự chơn hành 
 

4) Sydney 11-04-04 9:43AM 
Hỏi: Cần nuôi dưỡng ý lực tu tiến hay không? 
 
Ðáp: Thưa rất cần nuôi dưỡng ý lực tu tiến 
                 Kệ: 
Dũng mãnh tu tiến tự tiến xuyên 
Thâm sâu đời đạo trí phân huyền 
Thực hành chánh pháp duyên Ðời Ðạo 
Khai triển chính mình tự vượt xuyên 
 

5) Sydney 12-04-04 4:30AM 
Hỏi: Ý lực tu tiến có cần thiết hay không? 
 
Ðáp: Thưa ý lực tu tiến rất cần 
                  Kệ: 
Ý lực tu tiến rất cần thiết 
Quí thương đồng loại lại cần nhiều 
Nhớ thương qui hội chuyển phân mùi 
Ý tưởng Trời cao pháp chuyển lời 
 

6) Sydney 13-04-04 2:35AM 
Hỏi: Người tu thiền cần sự tiến hóa hay không? 
 
Ðáp: Thưa người tu thiền rất cần sự tiến hóa của 
tâm linh 
                  Kệ: 
Qui nguyên tự thoát chơn hình động 
Giải quyết chơn tâm tự chuyển vòng 
Khai triển chính mình tự giác thông 
Bình minh tận độ thức chơn lòng 
 

7) Sydney 14-04-04 4:11AM 
Hỏi: Tâm linh tiến hóa bằng cách nào? 
 
Ðáp: Thưa tâm linh tiến hóa bằng điển quang đến tới vô cùng tận 
                     Kệ: 
Vô cùng tiến hóa triển tâm linh 
Giải nghiệp tâm minh đường chính đạo 
Cảm tưởng đời nay tự ra vào 
Quán thông đời đạo tự qui màn 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Thiên Ðàng Ðịa Ngục 
 

Thiên đàng địa ngục ở nơi ta  
Tâm sáng là ta ở Thiên Đàng  
Si mê phải bị giam vào ngục  
Phải ráng mà tu mới được ra  

Không phải ăn chay mà thành Phật  
Đừng cho ăn mặn biến thành ma  

Chay mặn giữ tròn đường trung đạo  
Sống hòa nhơn thế mới là hoa.  

Hoa Sen thơm ngát dâng Trời Phật  
Tịnh độ an lành xứ Phật thăng  

Công phu tinh tấn ngày đêm tịnh  
Báo hiếu mẹ cha tỏ đức âm  

Sinh diệt không ngoài câu niệm Phật  
Bình an trụ đãnh mới là ngoan  
Trí huệ khai minh đường tu đạo  
Địa ngục rời xa đáo Trời Tây.  

Tây Phương đất quý cho người đạo  
Thoát khổ trầm luân của cõi đời  
Hãy tránh đi đường ma qủy tạo  
Ngày sau khỏi bị khóc và than!  
Ráng giữ thân tâm cho toàn hảo  

Bền lòng tu niệm mới về ngôi  
Đất lành ban phát do nguồn Đạo  

Sống khoẻ ngàn năm chẳng sướng sao? 
Sao không tu đạo tránh đường mê 
Để Tổ - Thầy vui khỏi nhọc lòng  
Khuyên đi nhủ lại bao lần mệt!  
Địa ngục - Thiên đàng tự chọn đi  

Quyết định quy y thì chớ nệ  
Ráng công hành pháp thoát đường mê  

Vui cùng Trời Phật vui không mệt  
Vui chốn nhơn gian mệt lắm nghen!  

 
KỆ:  

Sống đạo đừng nên sống thấp hèn  
Vui đời vui đạo tự hành theo  

Cụ Tư thầy Tám đường minh triết  
Cõi sáng Thiên Đàng tự vượt lên. 

 
Lương Vĩ Kiên 

Montreal, 24-08-2000 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

THƯỜNG NIỆM, VÔ BIỆT NIỆM _Luận Đạo Montreal 1980 
 

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy có nói niệm, thường niệm, vô biệt niệm mà niệm không bằng nhớ. Thưa Thầy 
giảng cho con điều đó. Thế nào là nhớ? 
 
Thầy: Niệm. Bây giờ người ban đầu mới tu phải tập niệm để nó thay thế những công tác cũ. Rồi thường 
niệm, niệm hoài, vô biệt niệm là nhớ rồi. 
 
Bạn đạo: Thế nào là nhớ Cha. 
 
Thầy: Nhớ là phải hòa tan với Cha mới nhớ Cha. Hành động của mình là hành động của Cha. Tiếng nói 
của mình là tiếng nói của Cha. 
 
Bạn đạo: Là người tu phải ý thức được. 
 
Thầy: Phải ý thức được mới kêu bằng nhớ. Nhớ nó hay hơn, là nó đã hòa tan rồi. Nó hòa tan rồi. Nó là 
một. 
 
Bạn đạo: Giai đoạn mà người tu bất cứ một hành động gì, ý tưởng gì cũng liên tưởng tới sự sáng suốt về 
đạo pháp. Đó là giai đoạn gì? ... (nghe không rõ).(12:33) 
 
Thầy: Nếu mà liên tưởng về đạo pháp, đạo pháp nó phải có căn bản mà cái Nam Mô A Di Đà Phật đó là 
đạo pháp đó. Nếu mình nghĩ mấy cái đó là chìa khóa rồi. Nếu chúng ta nghĩ về cái đạo pháp cũng như 
bàng môn tả đạo, hóa phép thần thông, Tiên đi chơi, Phật đi chơi cái đó đâu có phải cái pháp. Cái đó là 
không phải cái pháp. Nhưng mà người ta còn lấy những sách tiên này kia để đọc tưởng đâu là cái pháp. Sai 
rồi! Đọc cái sự thành công của đối phương mà thôi. Rồi bây giờ mình phải tìm hiểu đối phương làm sao 
được thành công là nó đã trở về căn bản nó mới có sự thật thì bây giờ mình đang tu đây là trở về căn bản. 
Soi Hồn là Nam Mô. Co lưỡi răng kề răng là A Di. Hít vô thở ra là Đà Phật, hiểu công chuyện của mình. 
Mình muốn niệm là để, chớ không thâu thập cái khác. Còn nếu không cứ việc Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền 
Định rốt cuộc người đó cũng tinh tấn, cũng mở trí. 
 
Bạn đạo: Ý tưởng luôn luôn khai thác về chân lý tìm hiểu sự thật. ... (nghe không rõ). (13:42) 
 
Thầy: Cái niệm nó phải có căn bản là cái thước để đo lường cái gì kêu bằng chân lý. Tôi muốn nghĩ chân 
lý. Cái gì kêu bằng chân lý mới được? Tôi không có căn bản làm sao tôi hiểu chân lý. Chân lý là không dư 
không thiếu, không thay đổi, thấy không? Mà tôi lấy gì tôi đo đây? À, tôi phải lấy căn bản người tu. Nếu 
mà các bạn không có thể xác nước lửa gió đất lấy cái gì mà đo lường chân lý, cho đó là chân lý. Mà nhờ 
cái thể xác này để đo lường chân lý và cho đó là chân lý thì mình phải tiến trong chân lý tới lúc đó mới đi, 
thấy không? 
…………………………………………………. 

NIỆM, THƯỜNG NIỆM ..... 
 
Bạn đạo: Khi mình thiền tập trung trên đầu, mình nhớ tới có đủ không hay là phải cần niệm? 
 
Thầy: Niệm, thường niệm tốt hơn. Vì những cái công tác hàng ngày nó thâu thập vô những cái trược 
không, bây giờ mình chỉ đem cái thanh vô. Là cái Nam Mô A Di Đà Phật như tôi phân tách là mở tất cả 
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thay vì kẹt. Mình hiểu cái nguyên lý vô cùng đó, lửa của trời đất là phải nguyên lý vô cùng không? Nước 
của trời đất phải nguyên lý vô cùng không, thấy không? Mình hiểu cái vô cùng là mình thanh nhẹ, chứ có 
gì đâu. Mà khi mà thanh nhẹ rồi thì Ngài là ở trong mình, mà ngoài đó thì chắc chắn là Ngài rồi chứ ai nữa. 
Trong mình mà đã nhận thức được thì Ngài là ở trong mình, thấy không? 
Thanh nhẹ rồi mình thấy chứ, từ ở bên ngoài mà thanh lọc rồi thì mình thấy, ở trong mình mình mà mình 
còn thấy huống chi là ở bên ngoài. Bên trong mình là cũng như một cái la-bô vậy mà, mình dòm thấy được 
mà. Từ đâu phản chiếu cho mình thấy? Nó phải là từ bên ngoài phản chiếu chứ, thấy không? Mình thấy rõ. 
 

THƠ NHỜ ÐĂNG 
 
Kính thưa quý bạn đạo trong ban biên tập trong TBPTĐN, 
         Bạn đạo tại Việt Nam có đóng góp tiền xây dựng cầu ở vùng sâu nghèo khó, vì muốn được minh 
bạch xin quý bạn giúp cho đăng lên công khai dùm những bạn đạo đã có lòng hảo tâm giúp tôi hoàn thành 
được tâm nguyện của chị Nguyễn thị Thanh là bạn đạo ở Thủ Đức vừa mới mất. 
         Tôi có đính kèm thêm hình ảnh của cây cầu mong quý bạn sắp xếp đăng giúp, để các bạn đạo thấy 
được cây cầu được hoàn thành, giúp dân nghèo và các em học sinh đi lại thuận lợi hơn. 
         Trân trọng kính chào và xin cảm ơn ban biên tập, chúc quý bạn năm mới được AN LÀNH - HẠNH 
PHÚC. 
                                                                              Bạc Liêu , ngày 22/01/2014 
                                                                                           Tô văn Việt 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
             Đây là danh sách công khai tiền quý bạn đạo phát tâm đóng góp xây dựng chiếc cầu bắt qua sông 
tại Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi , tỉnh Bạc Liêu. 
1. Chị Nguyễn thị Thanh - H. Thủ Đức, TP. HCM                   
    100 USD    x 21.200 VNĐ  =    2.120.000 VNĐ 
    1900 AUD x 18.780 VNĐ  =  35.682.000 VNĐ 
        Tiền Việt là                         20.000.000 VNĐ 
                      Thực nhận của chị Thanh là                           57.802.000 VNĐ 
2. Nhóm bạn đạo nữ Q. Tân Phú, TP. HCM                        10.000.000 VNĐ 
3. Vợ chồng bạn đạo Q. Bình Tân, TP. HCM                      10.000.000 VNĐ 
5. Gia đình anh Tô văn Việt, Tỉnh Bạc Liêu                        27.198.000 VNĐ 
4. Bà Trần thị Bé ( Út Liễu ) TP. HCM                                  5.000.000 VNĐ 
                                                                                               ……………… 
                Tổng số tiền là :                                                   110.000.000 VNĐ 
 
          Chi phí xây dựng chiếc cầu là :                                 110.000.000 VNĐ 
 
        Kính thưa quý bạn đạo, việc xây dựng chiếc cầu  giúp đở bà con và các em học sinh ở vùng sâu vùng 
xa này là tâm nguyện thầm lặng của chị Nguyễn thị Thanh bạn đạo Thủ Đức. Nhưng khi chiếc cầu đang 
thực hiện được một nữa thì chị Thanh đã ra đi nên các bạn đạo cùng tiếp tay với Việt, hưởng ứng hoàn 
thành chiếc cầu này. 
        Việt xin mạn phép được thay mặt bà con nơi đây : Kính lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đã giúp 
đở xây dựng xong cây cầu đầy nghĩa tình này. 
 
                                                                         Bạc Liêu, ngày  22 / 01 / 2014 
                                                                                           Kính báo 
                                                                                         Tô văn Việt 
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THƠ BẠN ÐẠO 
TU LÀ BIẾT ĐƯỜNG VỀ 

 
Tu là tu sửa cho mình 

Trở về thanh tịnh quân bình nội tâm 
Thuở xa xưa giáng lâm xuống thế 
Mang từ quang thanh nhẹ vô cùng 

Nằm nôi ai cũng muốn hun 
Giờ thì động loạn tạo khùng khó ưa 

Cũng do bởi say sưa cuộc thế 
Tham sân si, ai dễ bỏ chừa 
Rừng ân biển ái thích ưa 

Tranh danh đoạt lợi, lọc lừa thế gian 
Nhản, nhỉ tỉ, thiệt, thân cùng ý 

Sáu lục trần đều bị nhiểm ô 
Cố công tạo dựng cơ đồ 

Vô tình tự tạo nấm mồ chôn thân! 
Rồi cứ thế, vòng luân sanh tử 

Luật Trời ban vẫn giử không thay 
Làm sao tránh khỏi cảnh này 

Thoát vòng sanh tử luân hồi mới ngoan 
Thượng Đế đã ân ban pháp báu 
Vô Vi Là đường đáo tây phương 

Hành đi sẽ hiểu tỏ tường 
Bộ đầu điển rút thẳng đường mà đi 
Điển trực chỉ để qui một mối 

Hợp cùng Cha chung khối điển quang 

Xưa Cha cho xuống thế gian 
Học xong hoàn tất, thẳng đàng về quê 

 
Kính bái 

Lê Thị Nhạn 
California ngày 31-1-2014 

----- 
Mừng Xuân Đến, Chúc Bạn Đạo Tu Hành      
Tinh Tấn 
 
Mừng thay bạn đạo đủ đầy 
Xuân sang họp mặt nơi này thiền chung 
Đến đay thanh nhẹ vô cùng, 
Chúc cho huynh tỉ cùng chung bước Thầy 
Bạn tu có điển đủ đầy 
Đạo mùi thanh nhẹ ngất ngây tâm hồn 
Tu sao dứt chuyện ác ôn 
Hành sao hoà được càn khôn điển Trời 
Tinh thần sang suốt thảnh thơi 
Tấn về quê củ đời đời an vui 

 
Kính bái 

Lê Thị Nhạn 
Cali 13-1-2014 

 

 


