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` 
Số:  1097  17 tháng 7 năm 2016 

 

 

 Mục Bé Tám 1991 
 
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 toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Vậy những người ở thế gian này khỏe mạnh sinh dục dồi dào ñều là cụ hết có phải không? 
2) Bác sĩ mách rằng phải có sinh lý thì con người mới bình thường?  
3) Có phải Bé Tám muốn nói về Nội khoa tâm lý y học không?  
4) Tại sao Bé lại còn ñi casino?  
5) Lấy gì chứng minh là lỗ?  
6) Tại sao Bé nói ñi nói lại cũng nói tu mà thôi?  
7) Tại sao có nhiều gia ñình phản ñối và nói tu là sẽ ñiên?  
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Tha Thöù 

Tha thöù thöông yeâu taän ñaùy loøng 
Qui nguyeân thieàn giaùc töï caàu mong 
Ñöôøng tu saùng laïng trong taâm thöùc 
Thanh tröôïc giaûi baøy töï giaûi thoâng 

 
Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Vậy những người ở thế gian này khỏe mạnh 
sinh dục dồi dào ñều là cụ hết có phải không?  
 
TL: Thưa ñúng, sinh dục là tiêu hao phung phí ñiện 
năng sẳn có của chính mình, tâm và xác sẽ bị trì trệ 
và già nua, khối thần kinh chậm chạp, thích ăn, thích 
ngủ và thích dục, rất khó tu và ñiện năng tiến hóa sẽ 
không còn cơ hội viên mãn ñược.  
 

2) Hỏi: Bác sĩ mách rằng phải có sinh lý thì con 
người mới bình thường?.  
 
TL: Thưa Bác sĩ có thể mách về cơ tạng kẹt hay 
thông, chứ không mách chiều hướng tâm linh như 
Bé Tám.  
 

3) Hỏi: Có phải Bé Tám muốn nói về Nội khoa tâm 
lý y học không?  
 
TL: Thưa Bé không có tiền và có cơ hội ăn học như 
một vị Bác sĩ, nhưng Bé chỉ biết âm thầm tự tu tự 
tiến và tự học tùy duyên phát triển của tâm linh sẳn 
có. Sau lúc tham thiền của Bé là ñã dự một khóa 
học, cứ triền miên như vậy và không ñược lười 
biếng, thực hành và phát triển trong thực chất.  
 

4) Hỏi: Tại sao Bé lại còn ñi casino?  
 
TL: Thưa Bé ñi casino ñể kiểm lại tiền tài danh 
vọng có thể lôi cuốn Bé không? Cho nên mỗi lần ñi 
casino của Bé là mỗi lần Bé ñược tiến về không rõ 
rệt hơn, Bé cảm thấy ñồng tiền không chân tay 
nhưng vẫn chạy ñều và phục vụ quần sanh Bé rất 
quí hạnh ñồng tiền, chứ không quí tiền. Cho nên Bé 
không bao giờ bị sa mê và dục vọng, ăn thua nữa, 
Bé chỉ biết nguyên hình ñiển quang là trật tự sống 
ñộng của vũ trụ này. Chỉ cần học và chạm trán bất 
cứ ñề tài nào tại mặt ñất này. Cho nên Bé có viết 
một câu là:“ Sống vui một kiếp rồi thăng tiến” là 
vậy. Ở ñời này mất tâm có tiền, mất tiền có tâm. 
Cho nên loài người thường nảy ra sáng kiến này ñến 
sáng kiến nọ, cũng nhờ khổ mới tiến thân, chúng ta 
ñang sống ở ñời này chắc chắn là phải thua lỗ.  
 

5) Hỏi: Lấy gì chứng minh là lỗ?  
 
TL: Thưa lúc nào Bé cũng có bằng chứng là xác của 
chúng ta cuối cùng ăn uống bổ dưỡng bao nhiêu 
năm ñi nữa rồi cũng phải hoàn trả lại lòng ñất rồi 
mới ra ñi. Bác sĩ học hết sách nhưng chỉ biết nhìn 
mặt lần cuối và thở ra mà thôi! Lưu lại sự thương 
tiếc trong tâm của người ñang hành, mưu tìm một sự 
cứu rỗi, cho nên nó mới ñề ra khoa học hiện ñại, biết 
ñược nhiều việc nhưng không làm sao sáng chế 
ñược ñiện năng từ bi của loài người và vũ trụ, cho 
nên bác học cũng phải ñi tu là vậy!  
 

6) Hỏi: Tại sao Bé nói ñi nói lại cũng nói tu mà 
thôi?  
 
TL: Thưa tu là nó sẽ ñược nhẹ và bớt khờ ñi .  
 

14-08-91  
Hỏi: Tại sao có nhiều gia ñình phản ñối và nói tu là sẽ ñiên?  
 
TL: Thưa nó ñã ñiên rồi mới chịu tu, ñiên là sao? Ðiên tức là bị ô nhiễm bởi tình tiền ñộng loạn cho nên nó 
chán chường nó mới học tu. Người tu bước vào thanh tịnh thì bắt buộc phải từ bỏ tập quán xấu xa. Cho nên 
người ñời thấy người tu là ngu và ñiên là vậy, ví dụ: Ðang ăn mặn dứt khoát ñi ăn chay vì lòng từ bi ñang 
phát triển không muốn tiếp tục sát sanh hại vật nữa. Một cuộc thay ñổi bất ngờ cho nên người ñời hay phê 
phán là vậy.  
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 

MƯỜI THƯƠNG 

MỘT THƯƠNG: 
Thương con tại thế lúc ban ñầu 
Bỡ ngỡ trường ñời lún lún sâu 

Cựa quậy không thành nay phải thuận 
Tu cho hiểu ðạo rõ chiều sâu. 

 
HAI THƯƠNG: 

Thương con hồn vía chưa quy tụ 
Ngộ cảnh trần gian tạo lý mù 

Thức giác thực hành tâm ngộ Pháp 
Tu hành tự luyện lý trùng tu. 

 
BA THƯƠNG: 

Thương con khổ cảnh ñang dồn dập 
Học hết bài này, kia lại ñến 

Chực sẵn chờ con tiến tiến lên 
Cực hình khai trí, diệu thâm bền. 

 
BỐN THƯƠNG: 

Thương con ñang cực vì thân xác 
Giải tỏa nỗi phiền trí lãng quên 

Chẳng hận chẳng thù người phá hoại 
Từ bi cứu ñộ hợp lòng Trên. 

 
NĂM THƯƠNG: 

Thương con quý mến ơn Trời Phật 
Mở trí khai tâm tự tiến lần 

Phước Huệ hai ñường ñang lập hạnh 
Trần gian nghiệp lực xét bàn phân. 

 

SÁU THƯƠNG: 
Thương con tự minh diệt sanh tiến 
Chẳng có lầm than chẳng có phiền 

Khai triển từ từ chơn ñạo pháp 
Minh tâm kiến tánh học triền miên. 

 
BẢY THƯƠNG: 

Thương con quy hàng Hồn Chơn Lý 
Biết cõi Cha Lành vĩnh bất ly 

Triển hạn ñời ñời Thanh Phước Huệ 
Công bằng Thượng ðế chuyển phân thì. 

 
TÁM THƯƠNG: 

Thương con tạm sống tạm ghi hành 
ðạo pháp quy nguyên một giới thanh 
ðời ñạo song hành tâm thức giác 
Quy về Nguồn Cội trí lành thanh. 

 
CHÍN THƯƠNG: 

Thương con trăm ñắng ngàn cay luyện 
Luyện Pháp Chơn Hành lý trí xuyên 
Minh ñạo giải ñời tâm miễn chấp 
Thăng hoa tự tiến ñạt duyên tiền. 

 
MƯỜI THƯƠNG: 

Thương con khổ hạnh từ ñây chuyển 
Giác trí giác tâm thực triển xuyên 
Một cõi quy về không ñộng loạn 

Lấy Không làm ñích, lý phân Huyền. 

Lương Sĩ Hằng 
Montreal, 28-04-1980 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

KHÓA T ỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR - (Cu ốn 2)

Bạn ñạo: Xin mời anh Lạc. 

Bạn ñạo Lê Văn Lạc: Dạ, kính thưa ðức Thầy, 
kính thưa quý bạn ñạo, ñiều ñầu tiên là con xin 
ñội ơn ðức Thầy về sự thương xót của ðức Thầy 
giúp cho cha mẹ con và cho gia ñình chúng con. 
Dạ, ñiều thứ hai là bài giảng của Thầy hôm nay 
ñã ñánh sâu vào tâm thức của con. Và cũng xin ñể 
chia sẻ với quý bạn ñạo, tôi là một người rất là 

tham lam và trong cái sự tham lam ñó dù nhiều 
khi nghĩ vào chuyện tốt nhưng mà phải theo vì là 
ý trời. Tôi nghĩ là mình có thể dùng cái sự sáng 
suốt của mình ñể ñem vào những cái chuyện ñầu 
tư kinh doanh ñể may ra mình có thể về hưu sớm 
ñể có thì giờ tu tập cho nó nhanh hơn. Tuy nhiên, 
có lẽ là, hoặc ý trời cũng chưa muốn, hoặc là việc 
của mình làm chưa có ñúng, thành thử ra bao 
nhiêu những cái vốn liếng dành dụm ñược từ bao 
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nhiêu năm như là ñã ñem vào kinh doanh và bạc 
triệu sắp tới trong tay rồi nhưng mà rồi chỉ trong 
phút chốc rồi không thành và mất hết! Nhờ thiền 
thành ra con vẫn có ñược cái sự an tịnh ở trong 
tâm hồn. Và qua bài học vừa rồi thì con chỉ cầu 
mong là ñược sống ñủ ăn, tâm hồn ñược nhẹ 
nhàng, yên lành, ñó là một ñiều quý nhất và lo tu.  

ðức Thầy: Nên quý những cái nghịch cảnh ñó, 
nhờ nghịch cảnh ñó thật sự là thầy mình ñang dẫn 
tiến, mình phải giữ tâm ñi lên, sau này của cải ăn 
không hết, mà tướng số phải thay ñổi hết mới là 
thật người tu. Cố gắng tu ñi. Những lời chân lý tôi 
nói là tôi ñã làm, hiện tôi ñã làm. Tôi không có 
ñồng xu, tôi không tính toán ngày mai chết ñói, 
hay ngày mai không tiền, hay là trong bóp không 
tiền, không tính toán. Nhưng mà ngày nay mọi 
người nhìn tôi: ñáng lẽ tôi phải lo lắm chứ, bao 
nhiêu người tôi phải lo lắm, mặt mày tôi phải tối 
tăm ñi. Không! Tôi chỉ lo bồi dưỡng cái thanh tịnh 
sáng suốt ở trong tâm, rồi tôi cũng không có 
nghèo ñói gì. Tôi thương mọi người, mọi người 
thương tôi, không lý người ta bỏ ñói tôi sao? Tiền 
của xài không hết! Có tâm ñạo và sống với ñạo 
mới là người khôn, mà tính toán về tiền bạc là tự 
lường gạt mình mà thôi, chắc chắn như vậy! Qua 
những cái cơn ñó mới thấy rõ tại sao những người 
có ñầu óc giỏi thiệt giỏi mà vô casino oánh một 
chặp cũng thua hết! Casino là chợ ñời kiếm ăn nè: 
tính gì tính không qua ông Trời tính. Chớ mình 
thức tâm, sáng suốt, mình là người giàu mạnh; 
người Vô Vi là người giàu mạnh, không tiền 
nhưng mà người giàu mạnh, lúc nào cũng giàu 
mạnh hết. Sáng suốt, không có bị lệ thuộc bất cứ 
một người nào hay là chế ñộ nào hết. Cho nên 
ráng tu thiền nhiều ñể dự những khóa học của 
Chư Phật dạy mình. Mình thông minh lên, làm 
việc sáng suốt lên, sử dụng năng lượng từ bi của 
chính mình và nhận luồng ñiển từ bi của Chư Phật 
ñể hóa ñộ quần sanh là chuyện ñại sự mà từ thủa 
con ñi học ñã mong muốn rồi mà không chịu làm. 
Gặp ñược cái pháp mà làm tới bây giờ là ngon 
lành lắm rồi! Không làm thì nó phải bị, nó phải bị 
một cú reaction vậy mới thấy. Bây giờ ñủ ăn, 
không phải tính tiền, rồi Trời Phật sẽ giúp mình 
cái gì nếu mình sống với Trời Phật. Có Trời Phật 
thật, không phải không có. Trời Phật giúp mình 
nhiều lắm mà mình không nhận. Rồi bây giờ mình 
thành thanh thản ñi, ñể Trời Phật ñịnh thì công 
việc sẽ tốt ñẹp vô cùng, không có nên sai lầm nữa.  

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Nháy mắt thôi! 

Bạn ñạo: Xin, xin ñội ơn Thầy. 

ðức Thầy: Ừ. Học toán học rồi, một tới mười, 
một tới chín rồi rốt cuộc phải về zero nó mới là 
biết cái số trúng hay trật. Mà bây giờ, ngày nay nó 
trở về zero mình biết số trật! Bây giờ mình nuôi 
dưỡng cái zero ñể mình lên, mà lên zero ñược rồi 
là mình lấy lại mấy hồi, không có gì hết, không có 
mất. Vui lên, chấp nhận, ñây là bài học của Trời 
Phật chuyển cho mình ñể học, ñể tiến chớ không 
phải cho mình thụt lùi. Cố gắng tu ñi, linh khí 
phát triển dồi dào; linh khí dồi dào tiền bạc dồi 
dào, không có lo, không có lo nữa.  
Từ rày về sau nhớ nghe lời tôi, tôi dặn sao trong 
băng làm vậy là vinh quang lắm! Tốt ñẹp, gia 
cang cũng tốt, vợ con ñều tốt hết. 

Bạn ñạo: Xin, xin ñội ơn Thầy. 

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Xin mời anh ðại lên. 

Bạn ñạo: Dạ, lời ñầu con xin gởi lời chào mừng 
sức khỏe ñến Thầy Tám và kính chào quý vị bạn 
ñạo. Dạ thưa thầy Tám, nhờ duyên lành, con cách 
ñây gần hai năm con biết ñược phương pháp công 
phu của Thầy ñể giúp con trở về với ðấng mà con 
tôn thờ một cách thực tế và hiểu biết hơn. Hằng 
ñêm con thường nghe băng của Thầy Tám, con 
cảm thấy rất nhẹ nhàng và thứ ñến là dễ chìm vào 
giấc ngủ. Tuy nhiên về thực hành thì có lẽ con 
hành rất ít, có thể ñếm ñược trên ñầu ngón tay. Có 
lẽ con nghĩ là tại trong người còn trần trược và thứ 
ñến là con bị bệnh allergy nghẹt mũi, một năm 
bốn mùa thì con bị hết gần ba mùa, do ñó khi Soi 
Hồn và thở Chiếu Minh con cảm thấy rất khó 
chịu, vậy xin Thầy cho ý kiến.  

ðức Thầy: Sao nói khó chịu? 

Bạn ñạo: Dạ, không biết cái nghẹt mũi của con là 
tại vì trong người bị trần trược hay là vì hoa cỏ, 
như là mắc dịch? 

ðức Thầy: Con allergy. Con ñã thanh lọc chưa? 
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Bạn ñạo: Dạ chưa. 

ðức Thầy: Con thanh lọc thì allergy nó phải ñi à, 
nhiều người ñã bị allergy thanh lọc hết rồi. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðứcThầy: Và nhớ làm Soi Hồn nhiều cái mũi nó 
sẽ thông. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Làm Soi Hồn cho lâu lâu, sáng dậy 
nhớ làm 15 phút, sớm mơi . 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Soi Hồn cho lâu lâu, 15 phút nó tốt, 
rồi ñi thanh lọc.  

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Thấy vậy chứ, ăn bận quần áo vậy chứ 
ruột dơ ,…! Mình lọc cái nó sạch, nó không có 
allergy nữa. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Cho nên, tại sao thiêng liêng, Thượng 
ðế ñồ, giáng cơ xuống nói: “Các con ngu muội 
ơi!”, bởi dơ quá mà không chịu tắm, mà không 
chịu rửa! Chỉ tắm bên ngoài không tắm bên trong, 
cái ruột dơ mà cứ cho mình là cái ruột sạch. Càng 
lớn tuổi càng dơ, mà càng lo săn sóc nó càng trẻ. 
Cho nên tu Vô Vi phải biết săn sóc từ bên trong 
chứ không phải săn sóc bên ngoài. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Tu thiền, làm Pháp Luân Thường 
Chuyển là săn sóc bên trong. Người ta nói: "Pháp 
Luân Thường Chuyển huệ tâm khai", nó giải ñược 
ñộc tố thì huệ tâm nó khai.  

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Mình cứ làm Pháp Luân Thường 
Chuyển nhiều ñi thì nó- cái huệ tâm- nó khai. Mà 
cái căn người ta nói, thầy bói nói “căn thấp lắm!”, 
làm nhiều thét rồi căn nó cũng cao à! Bởi vì nó 

ngu, nó chấp nhận, nó thuận thiên giả tồn, nó lấy 
nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ sửa trị tâm 
thân, chớ nó không có lệ thuộc bởi khối óc phàm 
trược. Nó lấy nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ 
nó làm, nó khai triển cái tâm thân nó, khoa học rõ 
ràng, nó mở ra. Rồi ai xưng căn thấp căn cao, tôi 
thở thét rồi căn tôi cũng cao, sáng cái óc ra; niệm 
Phật thét cái óc nó sáng. Niệm Phật ñể làm gì? 
cho cái trí nó sáng. Niệm Phật ñược tiếp xúc ngay 
luồng ñiển của ðức Di ðà thì ñại trí nó mở, ñâu 
có thua ai. Thấy thanh tịnh, không tiền, không bạc 
mà sang trọng hoài hoài.  

Cho nên, ở thế gian này họ cầu vậy chớ, chớ chết 
của ñâu có ñem ñi ñược; mà họ làm ñâu có ñược, 
họ không chịu làm, họ không chịu khó. Khó khổ 
có bây nhiêu, chút xíu ñó, sửa cho mình ñể tận 
hưởng cái của của Trời Phật ban mình. Nếu Trời 
Phật, hỏi lấy ñâu mà nói bằng chứng Trời Phật 
ban? Nếu Trời Phật không cho thì mình ñâu có cái 
xác này. Cái xác là cái luật trời mà không lập lại 
luật trời ñâu ñó ñàng hoàng thì làm sao mình kêu 
bằng có của? Mình sao kêu mình có phúc ñiền? 
Cũng như mình có xứ sở mà không khai thác xứ 
sở làm sao giàu ñược mà mở ñường xá cho dân 
ñi? Cho nên ở ñây mình có cái xác cũng như một 
cái xứ sở, mình tu: Soi Hồn, Pháp Luân Thường 
Chuyển cho nhiều thì huệ tâm nó khai. Căn nặng 
gì nặng nó cũng mở à. Cho nên, những người ăn 
mặn tôi chỉ cho họ cứ làm Pháp Luân ñi, làm Pháp 
Luân thét rồi họ cũng thông minh, sáng suốt. 
Mình lấy cái nguyên khí của trời ñất mới khai 
thác mình ñược; mình là công cụ của ông Trời 
mà, ai chế mình ñược?! Mình phải lấy cái công cụ 
của ông Trời mới tháo khóa, mới tháo nó ra ñược; 
lấy khí giới của ông Trời tháo nó mới ra ñược, rồi 
mình thực hiện khí giới tình thương ñược. Rồi 
nghe ñạo nào hay? ñạo nào hay cũng như là quảng 
cáo ñồ ăn vậy ñó! Nó ñâu có biết nguyên lý cọng 
rau từ ñâu ñến ñâu, nó nói cái chuyện hay thành 
hình cho mình nghe thôi: “Cái ñó hay lắm ñó, vậy 
vậy vậy vậy..”; rồi cứu ñược cái này, cái kia, cái 
nọ vậy thôi! Chớ còn cái gốc gác nó ñâu có biết 
ñâu, thét rồi lường gạt cả ñống, không có phát 
triển ñược! Cho nên Vô Vi, ở mặt ñất này rất 
nhiều, ñạo nào cũng chun vô thử, thử, thử, sất bất 
sang bang rồi cũng chạy về học lại! Cái ñó là cái 
kinh nghiệm ñể mình thấy những cái phát triển 
của người ta thật giả chỗ nào, ñừng có mê tín dị 
ñoan. Mình tu ở ñây là cái gì thật, có gì ñem ra 
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nói vậy. Người ta, con người có cái óc, họ sẽ xét, 
họ sẽ minh, không có cắt xén bất cứ một chuyện 
gì của ñạo; ñạo là ñạo, nói thật là nói thật, không 
có gian xảo. Kêu người ta không gian dối mà 
mình gian dối, mình cắt xén là mình gian dối rồi, 
chút xíu ñó mình thấy rồi, không có bền vững.  

Cho nên người tu phải hiểu: mình tu, lấy cái 
nguyên khí Càn Khôn Vũ Trụ khai thác chính 
mình mình mới thật thà, mình mới thuận thiên, 
mình mới ñem ñồ ở trên xuống giải mở thì mình 
mới biết ñường ñi về hương quê xứ sở của mình. 
Nhờ cái ñó nó rút là mình tới. ðây rồi, ñây rồi xứ 
Mỹ người ta sẽ chế những cái xe mà bước vô cái 
ñường hầm ñó là nó hút qua bên kia liền, chạy 
ñiện nhanh như vậy ñó thì mới thấy rõ là cái pháp 
của Vô Vi nó hay. "Pháp Luân Thường Chuyển 
huệ tâm khai", cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ 

Trụ nó rút lên bộ ñầu, vừa nhắm mắt là rút rồi, 
mình ñi tới chỗ ñó rồi, nháy mắt nó tới. Hỏi chớ 
họ văn minh hay mình văn minh? Mình cũng theo 
kịp văn minh. Nhiều người kêu là tu, chấp mà, thờ 
Phật không có ñi chỗ ñó, thờ Phật không ñi chỗ 
ñó. Mình văn minh thua người ta mà! Cái óc mình 
chưa mở tại sao không ñi học? Còn tự ái, tự ñắc. 
Cho nên tu suốt kiếp rồi chỉ chết, rồi vớ vẫn làm 
ma chờ cơ hội nhập xác người ta, nói lý thôi chứ 
có làm ñược cái gì?! Còn ñây mình thực tế, phải 
làm sao khai thác ñể ñi. Mình có xác này, có của 
thanh quang của trời rõ ràng, mình muốn lấy bao 
nhiêu mình lấy; mình khai thác, mình phân tách 
những cái gì ở trong cơ tạng và trong khối óc của 
mình, mình mới tiến hóa ñược. Thôi, còn gì nữa? 

Bạn ñạo: Dạ, cám ơn những lời chân thật của 
Thầy. 

 
THÔNG BÁO CỦA THI ỀN VIỆN NHẪN HÒA 

 
THI ỀN VIỆN NHẪN HÒA XIN CẢM TẠ 

 
Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ xin chân thành cảm tạ quý Bạn ðạo từ khắp các nơi ñã không 

quản ngại ñường xa ñến tham dự Trại Hè và Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Thiền Viện Nhẫn Hòa và khóa 
Tịnh Khẩu Niệm Phật.   

Quý vị ñã giúp chúng tôi trong các việc tổ chức, chuyển vận, ẩm thực, dựng lều, dọn lều, sửa hệ 
thống ñiện, nước nơi cắm trại và tất cả các công việc khác mà chúng tôi không thể hoàn tất ñược nếu không 
có quý bạn tiếp tay.   

Bạn ñạo từ New Mexico, Atlanta, Vancouver B.C, Alberta Canada, California v.v. ñã giúp ban 
chuyển vận ñưa ñón bạn ñạo rất chu ñáo, bất kể ngày ñêm.  

Ban ẩm thực dưới sự ñiều ñộng của cô Quyên, Anaheim  California, gồm có các ñầu bếp trứ danh 
như Út Calgary, cô ðẹp Cali, các cô Tuyết, các cô Liên, các cô Hoa, cô Tu Sacramento, cô Thắm 
Washington DC, cô Nguyệt DC, cô Nguyệt Canada, v.v. ñã cho hơn 80 bạn ñạo những bữa ăn, bổ dưỡng và 
ngon tuyệt vời!  ðặc biệt nhóm bạn ñạo do cô Quyên hướng dẫn lên Nhẫn Hòa ñã ñi chung một chuyến bay, 
9 người mang theo 20 vali nặng, ñầy thực phẩm, trong số có tới 200 ñòn bánh tét! Chúng tôi cũng không 
quên cảm ơn bà Hớn, bạn ñạo không tham dự trại hè ñược nhưng ñã gởi ñến nhiều thực phẩm ñặc sắc mà bà 
ñã tự tay làm cho tất cả bạn ñạo tham dự ñược thưởng thức. 

Quý Vị ñã giúp cho Trại Hè và Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Thiền Viện Nhẫn Hòa thành công 
mỹ mãn, tất cả mọi người ñều hoan hỷ và nhớ tinh thần phục vụ của quý vị. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị ñã ủng hộ tài chánh rộng rãi ñể giúp chúng tôi có thể 
duy trì Thiền Viện và tiếp tục phục vục bạn ñạo trong những năm tới. 

Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn. 
Kính bái, 
Nguyễn Trí Vượng, Hội Trưởng, 
Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ 
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THI ỀN ðƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY – ÚC CHÂU 
THÔNG BÁO SỐ 1 

 
Thiền ñường Dũng Chí Sydney Úc Châu có tổ chức Khóa Sống Chung thường niên.  ðặc biệt năm nay 
2017, KSC ñược mở rộng mời quý huynh tỷ Vô Vi các nơi trong và ngoài nước tham dự.  Chi tiết KSC sẽ 
ñược thông báo ở thông báo số 2. 
Khóa sống chung gồm 2 phần:   
1/Phần 1, phần chính của KSC ñược tổ chức ở Moree:  từ 6/4/2017 ñến 13/4/2017:  ñây là vùng suối 
nước nóng thiên nhiên nổi tiếng của Sydney Úc Châu, giúp thư giãn và ñiều trị một số bệnh về nhức mỏi, 
da, xương khớp.. 
2/ Phần 2, phần phụ của KSC ñược hướng dẫn tham quan và tu tập tại Thiền Viện Quy Hội Tình Người 
thuộc thành phố du lịch nổi tiếng ở Cairns với khí hậu  nắng ấm quanh năm, và xung quanh thành phố là 
những vùng nước suối, biển thật trong sạch và tươi mát giúp cho bạn ñạo hưởng một không khí và không 
gian thật tươi mát, trong lành. 
Vì số lượng có hạn, xin bạn ñạo Việt Nam ghi danh sớm ñể BTC tiện việc gửi thư mời. Liện lạc ñể hiểu 
thêm chi tiết: 
1/ Nguyễn Thị Duyên: duyenvovi57@gmail.com  Phone:  61430486845 
2/ Khưu Thị Phẩm: 61418466328 
3/Wan Thị Bích Liễu: ihsanlie@tpg.com.au  Phone: 61434144976 
4/ Trần Thị Ngọc Thủy: truongchungthuy@gmail.com Phone: 0919260151 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

1) Xin Quý Bạn ðạo hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn ông Nguyễn Văn Vy (thân phụ bạn ñạo Nguyễn 
Thị Phượng -Vô Vi ðức Quốc), sinh ngày 02.03.1926 (nhằm ngày 18.01 âm lịch), mất lúc 7 giờ 30 sáng 
ngày 09.07.2016 (nhằm ngày 06.06 âm lịch) tại Thanh Hóa - Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi, ñược siêu thăng 
Tịnh ðộ.  
Hội AHVV ðức Quốc xin chân thành cảm ơn Quý Bạn ðạo. 
 

2) Kính xin qúy bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho chị Hồ Ngọc Mai (bạn tri kỹ của anh Trần Minh 
Hoàng), sanh 1955, ñã qua ñời vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 (ÂL 9 tháng 6 năm Bính Thân) tại Everett, 
Washington, hưởng thọ 61 tuổi, sớm ñược siêu thăng tịnh ñộ.  
Chân thành cám ơn. 
Nam Mô A Di ðà Phậ 
Cám ơn, 
~Phú 
 

THƠ BẠN ðẠO 
 
Thuyền ðợi 

 
Lênh ñênh trên biển thuyền ñợi ai 
Kiên nhẫn thuyền ñợi nơi bến này 
Trăng khuya soi sáng trên biển vắng 
Trăng thuyền yên tịnh suốt ñêm dài 
Trăng ở trên cao có nghe thấy 
Nhấp nhô sóng biển tiếng thở dài 
Biển hiểu ñược thuyền trên bến ñợi 
ðưa người thức giác thoát trần ai 
 
Thủy Bùi  Missouri  14/7/2016 
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=========== 
Thầy dạy con 
 

Thầy dạy con , từ mù ra sáng 
Bằng Pháp Thiền , vi diệu , thậm thâm 
Thầy dạy con , từ ngu thành khôn 
Bằng ngồi Thiền , hằng ñêm qua ñêm 
Thầy dạy con , hết lòng vì ðạo 
Là con ñường , giải thoát chúng sanh 
Thầy dạy con , cuộc sống Vô thường 
Hãy buông bỏ , nếu không cần thiết 
Thầy dạy con , hãy thương Bạn ñạo 
Như chân tay , huynh ñệ một nhà 
Thầy cũng  thường nhắn nhủ chúng ta 
Phải nghiêm minh , thực hành Pháp - lý 
Phải thực tâm , sửa mình là chánh 
Thế mới là , Tu ðạo Vô Vi 
Thầy dạy con , mọi ñiều , mọi lẽ 
Con nguyện Tu , khỏi phụ công Thầy... 
Diana ðan  , OR 
 
Viết tại Thiền Viện Nhẫn Hoà  , ngày 12 tháng 7 năm 2016 , lúc 4 giờ 58 
phút sáng... 

 
 

 


