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Thơ ngỏ
Ñaïi Ñoàng
Ñaïi ñoàng theá giôùi chuyeån moät voøng
Khai trí môû taâm töï giaûi trong
Nguyeân lyù Trôøi ban uyeån chuyeån thoâng
Bình taâm tu tieán töï khai voøng
Vĩ Kiên

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 thiền ñường:
1) Thua loto cờ bạc thì làm sao gỡ lại ñược?
2) Hôm nay Bé chuẩn bị ñi ñâu?
3) Những người nhai không nhuyễn nuốt trộng thì sao?
4) Những người có tập quán nhai nhanh thì phải làm sao?
5) Có lợi là sao?
6) Còn có hại thì sao?
7) Tuổi trẻ cần giữ bộ răng tốt hay không ?

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 1/6

1) Hỏi: Thua loto cờ bạc thì làm sao gỡ lại ñược?
TL: Thưa thua cờ bạc cũng chỉ có tu không ñánh cờ
bạc thì mới có cơ hội gỡ lại, dẹp bỏ tập quán thua lỗ,
thì sẽ lời và không còn lỗ nữa. Ở ñời này cũng như
một bãi bùn lầy, càng dẫy dụa thì lại càng lún sâu,
càng thanh tịnh thì sẽ càng có lối thoát. Cho nên Bé
khuyên người ñời không nên tranh chấp ăn thua,
phải tự kiểm tự phê thì mới có cơ hội tiến thân.

2) 16-09-91
Hỏi: Hôm nay Bé chuẩn bị ñi ñâu?
TL: Thưa chuẩn bị ñi mổ lợi làm răng cho nó vững
vàng, khỏi bị sút ra, ñể giúp ñỡ bộ tiêu hoá, nhai
nhuyễn bộ ruột sẽ ñược tốt, sống vui sau khi làm
răng xong.

3) Hỏi: Những người nhai không nhuyễn nuốt trộng 4) Hỏi: Những người có tập quán nhai nhanh thì
phải làm sao?
thì sao?
TL: Thưa nhai không nhuyễn nuốt trộng thì tuyến TL: Thưa họ phải biết thương họ, và tự kiểm soát sự
nước miếng sẽ lờn ñi, bộ ruột non làm việc nhiều ăn uống của chính họ, nó cũng là một thói quen có
hơn, mệt mỏi và bộ tiêu hoá không tốt, ñiện năng lợi hay có hại vậy thôi.
không cung ứng dồi dào cho khối óc, hay quên và
dễ sanh bệnh, già trẻ gì cũng phải chú trọng, lúc
nhai khi ăn và nuốt cho nó có nhịp nhàng, thì sẽ
ngừa ñược nhiều bệnh ở tương lai.
5) Hỏi: Có lợi là sao?

6) Hỏi: Còn có hại thì sao?

TL: Có lợi là khỏe mạnh, và giữ ñúng luật tiến hoá TL: Thưa có hại là áp chế cơ tạng, bị dồn ép quá
và sanh tồn của vạn linh, ñược thu vào cơ thể.
nhiều, mệt mỏi làm việc không kịp, sự cộng tác trên
dưới không ñều hòa, bộ răng không giúp ñỡ bộ ruột,
quên ñi nhiệm vụ phải làm, cho nên sự suy tư cẩu
thả, phê bình chỉ trích ñủ thứ, mà không biết ñiều
hữu ích cho chính mình, ăn ẩu nuốt trộng tai hại tới
tâm thân mà không hay, cho nên Bé khuyên người
ñời, nên ngưng bớt hành ñộng cẩu thả từ trong ra
ngoài, thì mặt mày sẽ ñược tốt tươi và bình an, nghe
nhiều nói ít thì có lợi, hơn là nói nhiều nghe ít có hại
tới tâm thân, cần thiền nhiều hơn thì sẽ ñược tiến
nhanh, và không còn nóng nảy nữa .
7) Hỏi: Tuổi trẻ cần giữ bộ răng tốt hay không ?
TL: Thưa bộ răng rất cần thiết cho một kiếp người, cũng là cơ quan quan trọng ñem thực phẩm vào thân.
Nhai nhuyển sắp ñặt tốt, thì hậu quả sẽ ñược tốt, người tu thì phải cố gắng am hiểu ñược tình Trời và
Người, thì việc ăn uống sẽ giúp ích cho tâm thân rất nhiều, nó cũng là một triết lý sống ñộng, vạn linh ñồng
tiến hoá theo khả năng sẳn có, ý thức rõ rệt nhiệm vụ và vị trí của chính mình.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 2/6

CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Tham Dục
Tham dục ñê hèn tự hại thân
Chân mềm tay lạnh trí bần thần
Giữ sao cho chính ñường tu ñạo
Dâm tánh hại thân khó góp phần.
Nói thời thay ñổi nhiều lần
Tâm không thanh sạch khó lần ñến nơi
Tình người kêu gọi la Trời
Tâm gian mánh khóe tạo ñời trược ô
Tự mình bài bác Nam Mô
Tu không thành ñạo bước vô cõi trần
Khổ mình khổ họ bao lần
Phá tiền phá bạc phá tầng cảm giao
Thế gian cảnh ñẹp nhiều màu
Duyên ñời khuyến rũ ñổi trao tội tình
Lại thêm bức rức bực mình
Khùng ñiên thuyết bậy khó minh tình người
Bày trò thiên hạ chê cười
Sống không thanh tịnh người người ñộng thêm
Càng hành khó ngủ ban ñêm
Cực hình ñày ñọa khó êm cõi lòng
Sống trong khung cảnh phập phòng
Nghi ngờ ñủ thứ khó thông luật Trời
Bực mình trở lại kêu Trời
Trời ñâu chứng giám những lời bất chơn
Cộng thêm bản chất giận hờn
Khổ càng thêm khổ chẳng ñồn ñược ñâu./.
Lương Sĩ Hằng
Bangkok, 24-05-1989
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY
25/7-15/8/1981 (Cuốn 3)
ðức Thầy: Cho nên, giai ñoạn ñầu, Chị nên thực
hiện sức khỏe.
Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Mà sức khỏe của Chị ñạt rồi, lúc ñó
Chị mới tin vào khả năng của Chị có thể dìu tiến
tâm linh của Chị ñược.
Bạn ñạo: Mô Phật.

ðức Thầy: Lúc ñó tin Chị, chớ không phải tin tôi!
Bạn ñạo: Mô Phật.
ðức Thầy: Bởi vì tôi là người ñi trước, tôi nhờ tôi
thấy ñạt ñược sức khỏe khả quan, và tôi tin tôi nơi
khả năng có thể khám phá nhiều việc hơn nữa,
Bạn ñạo: Mô Phật.
ðức Thầy: Ngày nay, rốt cuộc, tôi cũng chỉ tin tôi
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mà thôi; chớ tôi không có tin ai hết.! Thì, cái Pháp
này tôi cho các bạn, là trở về với các bạn mà thôi.
Cho nên, tôi có làm một bài, "Tôi tầm tôi." Tôi
phải tầm tôi!

ðức Thầy: Ừ.

Bạn ñạo: Mô Phật.

ðức Thầy: Dạ.

ðức Thầy: Chớ không nên tầm người khác mà bị
gạt; tôi nói thiệt với Chị.

Bạn ñạo: Nhưng mà bây giờ con có cái tính là ñại
ñồng,

Bạn ñạo: Thưa, con ,thì từ trước ñến giờ ñó, thì
ba má con cũng có qui y với ñức Thầy

ðức Thầy: Ừ.

ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Cũng như là ñức Huỳnh Giáo Chủ ñó,
Ông Tám.
ðức Thầy: Ừ.

Bạn ñạo: Là bởi vì, mình có hiếu là mình là phải
tuân lời của cha mẹ mình, hoặc là thầy tổ mình,

Bạn ñạo: Thí dụ, bây giờ con mới biết Ông Tám
ñây,
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Con cũng có cái kính mến Ông Tám,
ðức Thầy: Dạ.

Bạn ñạo: Nhưng mà từ ngày con trưởng thành tời
bây giờ ñó, thì thật ra con cũng không có nhân
duyên mà ñược gặp ñức Thầy. Cũng chỉ là qua
giáo lý;

Bạn ñạo: Hoặc là con ñi ñến một cái chùa ñó con
gặp ông sư nào;

ðức Thầy: Ừ.

Bạn ñạo: Hoặc là một cái giáo ñạo nào con cũng
kính mến hết;

Bạn ñạo: Cũng như là bao nhiêu giáo lý khác con
cũng có coi qua;

ðức Thầy: Dạ.

ðức Thầy: Dạ.

ðức Thầy: Ừ.

Bạn ñạo: Chúa cũng vậy;

Bạn ñạo: Nhưng mà cái tâm con, lại là, con nghĩ
rằng trong cái giáo lý cuả Ðức Thầy con ñó, ba
con nói lại ñó;

ðức Thầy: Ừ.

ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Thì nói là, “Một Ðời một Ðạo, ñến ngày
chung thân.”
ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Nhưng mà sao tự nhiên cái tâm hồn con
lại có một ý nghĩ khác;
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Nhưng mà cái khác ñó, ñể con bạch với
Ông Tám;
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Ðể Ông Tám thấy có tội hay không?

Bạn ñạo: Thì như vậy con có tội gì không, Ông
Tám?
ðức Thầy: Cái ñó tốt.
Bạn ñạo: Mô Phật.
ðức Thầy: Bởi vì một ñạo, một ñời. “Một ñời,
một ñạo,” là Ðức Huỳnh Giáo Chủ nói rất rõ ràng:
cái ñời của con, con phải học cho có trật tự.
Bạn ñạo: Mô Phật.
ðức Thầy: Thấy không? Thì cái Thiên ñạo của
con mới là ñứng ñắn!
Bạn ñạo: Mô Phật.
ðức Thầy: Còn cái ñạo con không có trật tự, thì
ñạo con ñâu có?
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Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Ðức Huỳnh Giáo Chủ nói rất rõ!

học; nhưng mà ñôi khi cái nghiệp của con ñó, nó
ñánh phá cái sự tu học của con. Mà con cố gắng
lắm, Ông Tám.

Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Ngày nay cái Pháp này cũng ñi thẳng
tới Ngài, chớ ñâu có ñi xa Ngài ñược?
Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Không xa cái lý của Ngài; mà không
xa cái lý của Kinh Thánh;
Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Không xa cái lý của kinh kệ của chùa.
Nhưng mà con người của Chị chưa ñủ trật tự và
cái, kêu bằng, thu hút không nổi!
Bạn ñạo: Chưa ñủ cái năng lực của mình; phải
không Ông Tám?
ðức Thầy: À; thu hút không nổi. Rồi mình ñâm
ra nghi kỵ cái này, nghi kỵ cái kia, nghi kỵ cái nọ.
Cũng như tôi hồi trước vậy; y hệt chứ không có
sai. Thấy không?
Bạn ñạo: Con thì con không có ñố kỵ với các tôn
giáo;
ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Nhưng mà nhiều khi con thấy trong cái
triết lý của Giáo Lý …
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Thì ñôi khi mình coi cái giáo lý nào quá
ñúng về cái Chơn Lý,
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Mà Phật Pháp thì con cũng thèm học
lắm,
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Nhưng mà ñôi khi con nghĩ cái nghiệp
con…
ðức Thầy: Ừ.
Bạn ñạo: Có thể nó, nó không phải nó không
ñứng vững trên cái sự tu học; con cần phai tu
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Thông Báo của Thiền Viện Nhẫn Hòa
Thiền Viện Nhẫn Hòa trân trọng Thông Báo
Olympia, Ngày 10 tháng 2 năm 2017
Kính thưa Quý Bạn ðạo,
ðể duy trì truyền thống tốt ñẹp hàng năm, Thiền Viện Nhẫn Hòa sẽ tổ chức Trại Hè 2017 từ ngày 4 tháng 7
ñến ngày 7 tháng 7 năm 2017. Bạn ðạo có thể ñến trước ngày khai mạc (4 tháng 7) và về sau ngày bế mạc
(7 tháng 7).
Chương trình sinh hoạt sẽ gồm có khóa tịnh khẩu, niệm Phật, các buổi hội thảo, trao ñổi kinh nghiệm thực
hành PLVVKHHBPP, cùng với các sinh hoạt giải trí, du ngoạn và thắng cảnh. Chúng tôi sẽ thông báo
chương trình chi tiết sau.
ðặc biệt năm nay Thiền Viện cần ñược tu bổ quy mô:
•

•
•
•

Mái nhà ñã ñến lúc phải thay (quá 20 năm và hư hại vì
thời tiết nghiệt ngã trong mấy năm vừa qua). Chúng tôi dự tính thay bằng loại vật liệu có bảo ñảm 50
năm thay vì 20 năm.
Thay gạch lót của 3 lan can trên lầu (hai bên ngoài phòng
thiền, và một bên ngoài phòng ăn của Thầy), thay các phần gỗ bị mục…
Dỡ bỏ thảm của tầng dưới, thay bằng vật liệu bền chắc và
dễ lau chùi sạch sẽ.
Thay thảm phòng thiền và các phòng tầng trên bằng các
vật liệu thích ứng hơn.

Phí tổn cho công việc trên ñược dự tính ít nhất là $25,000 hoặc hơn. Chúng tôi ñã ñược Bạn ðạo khuyến
khích xúc tiến công việc trùng tu Thiền Viện và ñăng thông báo ñể Bạn ðạo khắp nơi biết và xin giúp ñỡ tài
chánh.
Cho ñến nay, chúng tôi ñã ñược Bạn ðạo ủng hộ như sau:
Bð Nguyễn Thị Phụng (CA)
$5000,00 Quỹ tu bổ TV
Bð Nguyễn Thị Phụng (CA)
$500,00 Mua áo thung dùng ñể gây quỹ
Bð ðặng Hoàng Việt (TX)
$1000,00 Quỹ tu bổ TV
Tổng cộng:
$6500,00
Bạn ðạo muốn phát tâm ñóng góp xin vui lòng ghi ngân phiếu hay chi phiếu cho:
Vô Vi hoặc Vo Vi F.A và gởi cho:
Vuong Nguyen
2010 Diamond Lp SE
Lacey, WA 98503
Thư gởi về ñịa chỉ Thiền Viện dễ bị thất lạc vì thùng thơ ở ngoài xa Thiền Viện và không có khóa.
Xin cảm ơn Quý Bạn ðạo và kính chúc quý vị cùng gia ñình thân tâm thường lạc và tu tiến.
Nguyễn Trí Vượng, ðT. (360) 819-9002
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