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Thơ ngỏ
Thanh Bình
Töï giaùc giaœi toœa taâm tieán hoaù
Caœm minh Trôøi Ñaát duyeân haønh tieán
Bình taâm hoïc hoœi trí an yeân
Thöùc giaùc chính mình chaúng luïy phieàn
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) Tại sao con người có thể trở nên người ác ?
2) Muốn giải quyết, dẹp bỏ tự ái thì phải làm sao?
3) Ðộ hành là sao?
4) Bé có sứ mệnh thiêng liêng gì không, sao mỗi khi Bé về ñây cả nhà ñều vui như dịp Tết, vậy Bé cho biết lý
do?
5) Làm người có gì sung sướng nhứt?
6) Người ñời luôn luôn ước mong người ñi trước lưu lại những gì quí báu nhất cho những người kế tiếp,
nhưng những người kế tiếp không chịu hành tại sao?
7) Tại sao giờ ra ñi của Bé lại thay ñổi bất ngờ như vậy?
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Hỏi: Tại sao con người có thể trở nên người ác ?
TL: Thưa tự ái quá nhiều cô lập lấy tâm thân, cam lồ
thủy vận không lưu thông ñều ñặn trong tâm hồn
nữa, thì mới nẩy sanh ra ác ý, một là muốn tự hủy,
hai là muốn hủy diệt người khác, không có lối thoát,
luân hồi mãi mãi trong bể khổ trần gian hay là ñịa
ngục, ñã tối lại càng tối thêm, trí tâm mất vị trí phát
triển.

Hỏi: Muốn giải quyết, dẹp bỏ tự ái thì phải làm
sao?
TL: Thưa muốn dẹp bỏ tự ái thì phải tự câm mồm
hướng về lãnh vực thanh tịnh sẳn có trong nội tâm,
dứt bỏ tất cả ngoại lý sâu cạn từ bên ngoài ñưa ñến
mà tự áp dụng ý niệm thanh cao hướng về nguyên lý
Nam Mô A Di Ðà Phật, trong vòng sáu tháng thì
mọi việc sẽ bắt ñầu ñược yên, và tự ái sẽ từ từ tan
biến mất, từ lời nói và hành ñộng cũng sẽ thay ñổi
trong nguyên lý thanh cao. Cho nên Bé thường nói
bộ óc của loài người là vô giá, nó là vật báu của thời
ñại, tùy duyên ñộ hành.

Hỏi: Ðộ hành là sao?

Hỏi: Bé có sứ mệnh thiêng liêng gì không, sao mỗi
khi Bé về ñây cả nhà ñều vui như dịp Tết, vậy Bé
TL: Thưa mọi người thương nhớ Bé thì phải trì tâm cho biết lý do?
tu luyện như Bé ñồng hành ñồng tu thì mới có cơ
hội tương ngộ trong tâm, cũng như trước mắt phàm TL: Thưa khi Bé mang xác phàm về ñây thì mọi
của hành giả.
người ñều có cơ hội nhìn và kiểm chứng lại có phù
hợp với lời ñồn ñãi ác ý của tình ñời hay không? Và
có cơ hội trực tiếp nghe những lời phân giải thanh
nhẹ hoà khí, hồi sinh như dịp Tết. Bé có nhiệm vụ
thiêng liêng quan trọng nhứt, là tự sửa mình từ tâm
lẫn thân trong chu trình tiến hoá, ảnh hưởng mọi
người tự hướng về sự cao ñẹp thức tâm trong
nguyên lý vô sanh và an vui.
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Hỏi: Làm người có gì sung sướng nhứt?

26-09-91
Hỏi: Người ñời luôn luôn ước mong người ñi trước
TL: Thưa làm người chịu tu sửa và tiến hoá tâm lẫn lưu lại những gì quí báu nhất cho những người kế
thân là sung sướng nhứt!
tiếp, nhưng những người kế tiếp không chịu hành tại
sao?
TL: Thưa những người kế tiếp ñã có sẵn bản năng
của chính họ, chỉ biết ñể hiểu và giải trí vậy thôi,
cho nên chư Phật lưu lại vô số kể trong lời kinh kệ
siêu việt tại trần, nhưng chúng sanh chỉ ñọc thuộc
lòng, hiểu ñể tự khai thác thì rất hiếm, chuyện thị
phi và tỏ ý lo âu cho người khác thì rất nhiều, như
chuyện anh chị em gia ñình, lo quắn quít nhưng kết
quả chẳng ñi vào ñâu cả, quên ñối phương ñã có sẵn
khối óc tinh vi, họ có khả năng tự lo, trong nguyên
lý thiên nhiên và tự nhiên. Cho nên kinh kệ khuyên
người ñời tự thức tự tu là vậy, mình không chịu hiểu
mình thì chẳng có ai hiểu mình cả, tình tiền duyên
nghiệp bao quanh, ñể tận ñộ cho chúng sanh có cơ
hội tự thức mà không hay, cứ lầm tưởng người khác
phải lo cho chính mình, sanh ra tánh ỷ lại mà không
hay. Cho nên thiêng liêng giáng cơ bút hay nhập xác
cũng thường trách chúng sanh trì trệ và không lo tu
là vậy.

Hỏi: Tại sao giờ ra ñi của Bé lại thay ñổi bất ngờ như vậy?
TL: Thưa Bé ñang sống trong sự bảo bọc của tình thương, cho nên duyên nào ñến thuận tiện thì Bé phải
tuân theo, chuyện của Thượng Ðế làm chúng sanh không thể nghĩ bàn ñược, cuộc ở hay ñi cũng do tình
thương sống ñộng quyết ñịnh, ñã nói là vô sanh thì không có sự nghĩ bàn về sống chết nữa, ñi ñể ñộ, ñi ñể
ñem lại sự an lành cho mọi giới, phối hợp cả một nguyên lý tinh vi và siêu việt.
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY

Học Nhẫn Học Hòa
Quí thương các bạn khắp nơi,
Nhớ Trời xây dựng nhớ ñời dạy ta.
Học thêm chữ nhẫn chữ hòa,
Học qua ñời ñạo học xa học buồn.
Học sao trở lại cội nguồn,
Học buông trần trược, học xây ñắp tình.
Học cho sớm ñạt chữ minh,
Học thương học nhớ qui hình Trời ban.
Quý thương nhớ bạn khắp nơi,
Nhớ Trời xây dựng nhớ ñời dạy ta.
Học cho tâm suốt tâm an,
Học mang thượng trí học bàn thượng căn.
Học phần giải ñáp khó khăn,
Học ăn, học ở, học nhẫn, học hòa.
Rõ người, rõ cả cái ta,
Chung hòa thuận tiến chung hòa ñến nơi.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
Long Beach, California, 1982
(ðại Hội kỳ I, 1982. Long Beach, California – U.S.A.)Phi trường Orlando, 13-10-1994
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY
25/7-15/8/1981 (Cuốn 4)
ðức Thầy: Bây giờ, cũng như người ta nói, “Có
căn nhà ñẹp;” phải không?
Bạn ñạo: Dạ,
ðức Thầy: Mà bỏ; căn nhà lá; hồi xưa nói, “Ông
Trời cho tôi căn nhà lá, xấu quá, tôi bỏ; tôi ñi ta
bà;”
Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: “Ở xứ này, xứ nọ.” Nhưng mà, người
khác dòm thấy căn nhà mình có ñiển của Quan
Âm, có ñiển của chư Phật chiếu, nhưng mà mình

bỏ không, người ta xin căn nhà mình, mình không
cho, mình tiếc; mình trở về, thì mình thế nào? Nhà
mình ñã mọc cây cỏ ñầy ñủ, nghẹt ñường, không
thể vào cửa ñược! Thì mình phải chặt, và mình vô
dọn nhà, ñể mình có cái chỗ vào mình ngự trị; là
vậy. Cho nên, chúng ta tu ở ñây là tu về tâm linh,
và thật sự là cái cơ sở Tiểu Thiên ðịa này là mình
làm chủ.
Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Ông vua của một xứ,
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Bạn ñạo: Dạ.

Bạn ñạo: Dạ.

ðức Thầy: Chớ không phải là, là, là lệ thuộc một
ai hết. Cho nên, chúng ta phải ñi theo cái lệnh trật
tự của Ðại Tự Nhiên; mà lấy cái lệnh trật tự của
ðại Từ Nhiên về, ñể hòa hợp và hóa giải cái Tiểu
Thiên Ðịa này.

ðức Thầy: San José, có. Thì những chỗ ñó,
những cái gì mà giải ñáp ñược và giải quyết ñược,
họ giải quyết ñược, họ giải quyết; còn không giải
quyết ñược, gửi về tôi. Còn hằng tuần, tôi ñều có
bài,

Bạn ñạo: Dạ.

Bạn ñạo: Vâng.

Bạn ñạo: Kính bạch Thầy, ..

ðức Thầy: Là như ở chỗ mà Anh ñến châm cứu
ñó,… kêu nó hằng tuần gửi cho Ông, thì gởi ñầy
ñủ hết. Có những cuốn băng, âm thanh của tôi, ñi
tới ñâu, giảng tới ñâu, và những sự thắc mắc của
mọi người; ñó. Cũng rút tỉa ñược kinh nghiệm và
cùng cống hiến cho nhân quần; cái ñó là cái quan
trọng. Cho nên, những cái cuốn băng nó rất hữu
ích; và ngay như trong những cái trại tị nạn này
kia, kia nọ ñó, thì họ nhận ñược, họ mừng lắm.
Chúng tôi cũng rất cố gắng, tùy theo khả năng của
chúng tôi ñã làm: góp chút ñỉnh tiền chép băng,
này kia, kia nọ; rồi chúng tôi gửi ñóng góp tùy
khả năng của chúng tôi. Chính tôi, tôi ñi chỗ này,
chỗ nọ; không phải rằng ñi nói ñạo không; nhiều
khi tôi cũng phải ñi trị bệnh cho những người mà
người ta hợp căn cơ với chúng tôi, tôi giúp ñỡ họ,
rồi họ ñài thọ số tiền ñó; số tiền ñó là tôi ñược gởi
quà về cho các bạn ñạo thân yêu của chúng ta
ñang ở bị kẹt ở bên ñó; và một số tiền tôi lại ấn
tống, này kia, kia nọ. Chớ còn phần tôi thì không
có cái cơ hội mà xài tiền …

ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Chúng tôi biết rằng là theo cái sự nhận
ñịnh trong những ngày mà Thầy tới ñây ñó….
ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Dư luận của một số người tu người ta
nó là khi nào có Thầy Tám ñến ñây ấy thì mọi
người qui tụ ñông, nhưng mà sau ñó, Thầy Tám ñi
khỏi thì… nó có tính cách cá nhân nhiều hơn,
ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Mà nhứt là ñối với Thầy, thì thưa Thầy
theo ý kiến riêng của chúng tôi, cũng của một vài
anh em khác nữa… Mỗi một tháng ra một cái tập
san,
ðức Thầy: Dạ.
Bạn ñạo: Thứ hai là cái hành trình, Thầy ñi tới
ñâu?

Bạn ñạo: …

Bạn ñạo:Cái thứ ba nữa, là các ñạo hữu có gặp
những cái gì trở ngại,

ðức Thầy: Dạ. Bởi vì chúng tôi muốn tìm thực
chất con người và khả năng con người: phải tự
làm cái gì ñể ñóng góp, chớ không phải tôi ngồi tu
ñó, rồi tôi hưởng cái ñó! Không có làm cái vụ ñó!

ðức Thầy: Dạ.

Bạn ñạo:…

Bạn ñạo: Hay là có những hiện tượng gì có thể
mang vào ñấy,

ðức Thầy: Dạ, ở ñây có hết; ở ñây có hết; ở ñây,
Hội Ái Hữu là nó có.

ðức Thầy: Dạ.

Bạn ñạo: ….

Bạn ñạo: Hay là có thắc mắc gì mà từ nãy tới giờ,
cái cơ quan truyền bá những chỉ thị , ý kiến … ở
các nơi khác cũng ñược …

ðức Thầy: Dạ, cái ñó thì, sau này phải ñông
người, ñông người mới làm ñược, chứ chúng tôi
ñâu có tiền mà bỏ nhà in? Mỗi người chúng tôi
làm công, ñưa một trăm, ít chục, ra hùn, người ta
mong nhiều người giúp ñỡ mới ñược. Bây giờ
cũng có người chịu trách nhiệm làm báo; sắp sếp
có trật tự rồi này kia, kia nọ, có; cũng thức giác họ

ðức Thầy: Dạ.

ðức Thầy: Hiện tại chúng tôi tại Canada, có;
Paris, có; Los Angeles, có..
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tu, bây giờ họ mới nói "Thôi, tôi không làm nghề
ñó, tôi muốn về giúp ở ñây." Nhưng ñây rồi ở ñây
bàn bạc, lần lần, lần lần rồi nó sẽ có cái cơ quan
ñó.

chúng tôi ñược hưởng cái gì hết;
Bạn ñạo: Dạ.

ðức Thầy: Dạ, ñược chớ; ñược; cái ñó là;

ðức Thầy: Bởi vì thấy cái phương pháp này có
thể cứu chữa tâm linh và thể xác của mình; rồi
mình ñem cống hiến người khác; chứ chúng tôi
không có cái tánh cách lợi dụng gì hết.

Bạn ñạo: …

Bạn ñạo: Dạ.

ðức Thầy: Ðó, Anh có thể ñề nghị; rồi,

Bạn ñạo: Thưa Thầy,… Bây giờ xin phép hỏi về
thể dục;

Bạn ñạo:…..

Bạn ñạo: …
ðức Thầy: Không; ñằng này người ta phải ñóng
góp, phải trả tiền ñằng hoàng, nhưng mà tính rẻ;
không có ñể lỗ ñâu. Bởi vì ñây là anh em, chị em
ñây người ta ñóng góp khắp Năm Châu; dạ.

ðức Thầy: Không; một cặp; một cặp; ñưa trước;
ba chục phần trăm thôi; ñằng sau thì phải ñưa hết.
ðức Thầy:Sau thì nó ñi hết, không có; những
người nào làm ñược cái ñó, làm cho;

Bạn ñạo:

Bạn ñạo: …

ðức Thầy: Cho nên, mỗi người, cũng phải có lời
một chút ñể trả nhân công; cái ñó là chúng tôi
cũng phải ñóng góp vô trong cái ñó; nhưng mà cái
ñó là, khi mà cần thiết thì chúng tôi cho một cái
thông báo chung hết chọi; rồi anh em gởi tiền về
ñể trả hết lại, chớ không có mất ñâu.

ðức Thầy: Không; rất rõ ràng, không phải; không
phải; một lượt; một lượt; một lượt.

Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Bởi vì, nói thiệt chứ, chúng tôi ñi làm
khổ cực thiệt, nhưng mà, nghĩa là, một người một
ít; rồi chúng tôi nhịn ăn một buổi cũng không có
nghĩa lý gì; rồi cũng ñóng góp ñược, vì muốn trao
ñổi tình thương và ñạo ñức và trao ñổi cho mọi
người ñược nhẹ nhàng hơn.
Bạn ñạo: Dạ. ..

Bạn ñạo: …
ðức Thầy: Một lượt. Người nào làm cái ñó làm,
làm, làm lần cho rõ ràng: ñằng trước, 30%; ñằng
sau, ñưa hết. Ðó.
Bạn ñạo: …..
ðức Thầy: Tại sao phải làm vậy? Là nó nhẹ
chừng nào, cái nội lực nó mạnh chừng nấy.
Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Còn người nó làm “Ào ào” như vậy
ñó, thì ngoài, mạnh; mà trong, yếu.

ðức Thầy: À; ñược rồi; có gì thì Anh nên liên lạc
với anh Phát Hành cũng ñược ñó; Phát Hành ảnh
sẽ (35’49 - không nghe rõ)

ðức Thầy: Và nó bị tổn, nội thương nữa là khác.

Bạn ñạo: Dạ….

Bạn ñạo: Dạ.

ðức Thầy: Ở ñó nó vừa in nhiều lắm ñó;

ðức Thầy: Còn mình làm nhẹ chừng nào, làm
mười cái như vậy ñó, thì cái mình nó ấm hết; à,
mà chú ý, rút cái con trê lên,

Bạn ñạo: Dạ.
ðức Thầy: Vừa in cả ngàn cuốn "Tôi Tầm Ðạo"
này; cũng, tất cả những người chúng tôi ñều là ñi
làm công hết, ở ñợ ñi kiếm chút ñỉnh tiền mà phổ
biến cái Ðạo Pháp thôi. Nghĩa là phổ biến cho
người ñó hữu ích, chớ không có cho cá nhân

Bạn ñạo: Dạ.

Bạn ñạo: Dạ!
ðức Thầy: Rút cái con trê lên;
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Bạn ñạo: Dạ.

ðức Thầy: Nhiều người ñã thành công.

ðức Thầy: Thấy không?

Bạn ñạo: Dạ.

Bạn ñạo: Dạ.

ðức Thầy: Thành ra, mấy cái ngón chân mà mình
cong như thế này, nó lại quy tâm: nó có nhiều cái
huyệt; rất hữu ích.

ðức Thầy: À. Chú ý rút cái con trê lên, nó trị
luôn cả bệnh trĩ nữa.

Bạn ñạo: Dạ, cảm ơn Thầy.

Bạn ñạo: Dạ.

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 28 tháng 2 2017 chúng tôi ñã nhận từ quy` bạn ñạo cho quỹ cưú khổ ban vui như sau:
(xin bổ túc báo cáo ngày 3 tháng 3 2017)

Người gửi
Ngon T. Huynh (GA)
Thach & Julie Nguyen (CA)

US$
200
3 000

Trong 2 tháng qua chúng tôi ñã xử dụng như sau:
- Bố thí hòm và mai táng cho người chết gia ñình nghèo không tiền mua hòm
- Giúp những bạn ñao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay ñau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà dột
nát)
- Học bổng 2016-2017 cho các em nghèo, khuyết tật ñược học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Giúp các em câm ñiếc một phần tiền ăn
- Giúp người già neo ñơn
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh
- Giúp các em bị bỏ rơi ở cổng chùa tiền sữa và tiền học
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mùng một
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học
- Phát xe lăn cho người tàn tật nghèo
- Phát gạo cho người nghèo ngày rằm hay mùng một
Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới ñây:
và Ngân phiếu xin ñề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn ñạo
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
Kính thư
Phan Cao Thăng
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THÔNG BÁO CỦA THIỀN VIỆN NHẪN HÒA
Thưa Quý Bạn ðạo, sau ñây là Danh sách Bạn ðạo
Phát Tâm cho Quỹ Trùng Tu TV Nhẫn Hoà
ðợt 5
Bð Ẩn danh/Trụ Sở Vô Vi Nam CA

1000.00 $US

Xin cảm ơn Quý Bạn ðạo cho biết bằng ñiện thoại, chúng tôi sẽ thỏng báo ngay sau khi ñã nhận ñược tiền
ñóng góp của bạn ñạo gơi bằng thư và hoặc gởi thẳng vào ngân hàng của Thiền Viện (Direct deposit), Bank
of America/The Vo Vi Friendship Assoc. #38819017.
Chi phiếu hay ngân phiếu xin ghi là VoVi F.A. (F.A. là Friendship Assocociation viết tắt cho dễ nhớ, dễ
viết) và ðịa Chỉ là:
4514 Gold Ridge Ln SW
Olympia, WA 98512-2214
Xin cảm ơn Quý Bạn ðạo.
=====

Họ/Tên:

PHIẾU GHI DANH TRẠI HÈ NHẪN HÒA
Khóa Sống Chung Thường Niên 2017
Thiền Viện Nhẫn Hòa, Olympia Washington
4 tháng 7 năm 2017 – 7 tháng 7 năm 2017
_________________________________________________________

ðịa chỉ:

_________________________________________________________

ðiện thoại:

__________________ Email: _______________________________

Thuộc Thiền ðường/Trụ Sở/HAHVV: _____________________________________
Tên người nhà ________________________________ Số ðT: _________________
(ñể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp)
Bạn ðạo tham dự Trại Hè Nhẫn Hòa sẽ ñược tặng một áo khoác ngoài.
Xin ñánh dấu vào ô Nam hay Nữ và khoanh vào cỡ áo, từ “nhỏ” nhất bên trái ñến “lớn” nhất bên
phải:
Nam:

XS

S

M

L XL XXL XXXXL

Nữ:

XS

S

M

L XL XXL

Xin Quý Bạn ðạo ñiền và gởi phiếu ghi danh càng sớm càng tốt ñể chúng tôi có rộng thời giờ ñặt áo
cũng như chuẩn bị các phương tiện cho Trại Hè.
Xin gởi trước ngày 30 tháng 5 năm 2017.
ðịa chỉ Thiền Viện: 4514 Gold Ridge Ln SW. Olympia, WA 98512-2214
E-mail: nguyenvg@comcast.net ðiện thoại: (360) 819-9002.
Xin cảm ơn Quý Vị,
Nguyễn Trí Vượng,
HT. HAHVV Washington
Thiền Viện Nhẫn Hòa
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