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` 
Số:  1140  14 tháng 5 năm 2017 

 

 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) Ðạo lớn có mạnh hơn ñạo nhỏ không?  
2) Có người bỏ vợ con ñi tu thì sao?  
3) Ðộng tịnh là sao?  
4) Bé làm việc cho chín phương hay mười phương?  
5) Chín phương Trời từ ñâu ñến ñâu?  
6) Mười phương Phật là sao?  
7) Ai sanh ai diệt?  
 
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Chuyeån Bieán 
Chuyeån bieán voâ cuøng phaùp phaùp thanh 

Thöïc haønh tieán hoaù roõ ñaønh raønh 
Chôn hoàn thanh nheï höôùng veà thanh 
Nguyeân lyù Trôøi ban chaúng gheùt ganh 

 

Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Ðạo lớn có mạnh hơn ñạo nhỏ không?  
 
TL: Thưa lớn nhỏ như nhau, chỉ có một cái tâm tu 
tiến chứ không phải số người ñông tu tiến, chỉ có 
một người chịu tu là tiến, ñó là luật công bằng của 
Trời Ðất, không kỳ thị phe phái, lấy nguyên lý vô 
sanh mà tiến thân, thức hoà ñồng và bình ñẳng thể 
hiện trong tâm thì mới có cơ hội tu.  
 

2) Hỏi: Có người bỏ vợ con ñi tu thì sao?  
 
TL: Thưa người thức tâm tự giải nghiệp, ñể cứu và 
giải nghiệp tâm cho những người kế tiếp bằng hành 
ñộng dứt khoát, trì tâm khai triển nguyên lý vô 
sanh, nhịn nhục hành ñạo, giải quyết bằng một kỳ 
công thực chất, là tu trong thanh tịnh, khai quang  
trí óc sáng suốt và minh mẫn, ñến khi nhắm mắt sẽ 
không còn lạc ñường trong cảnh giới bơ vơ nữa.  
 

3) Hỏi: Ðộng tịnh là sao?  
 
TL: Thưa người không tu thiền thì ñộng tịnh vô 
thường, trí óc khó minh mẫn, hay cầu xin và lợi 
dụng, còn người hành thiền chơn chính thì tự giải 
tỏa, sẽ không còn ñộng và tịnh nữa, lui về thực chất 
vô sanh của phần hồn chính giác, từ quang quang 
chiếu ñời ñời, không còn mê chấp và lo âu nữa, 
ñêm ngày chăm chỉ lo tu thiền thì sẽ ñạt pháp, nói ít 
hành nhiều thì mới dễ thông suốt nguyên lý vô 
sanh, như lai chơn thức sẽ hoà ñồng.  
 

4) Hỏi: Bé làm việc cho chín phương hay mười 
phương?  
 
TL: Thưa Bé ñang mang xác phàm cấu trúc bởi 
chín phương Trời, tự nhiên phải khai thác và phát 
triển theo nguyên ý sẵn có.  
 

5) Hỏi: Chín phương Trời từ ñâu ñến ñâu?  
 
TL: Thưa từ Ðông-Nam Tây-Nam Ðông-Bắc Tây-
Bắc cộng với trung tâm sinh lực là chín phương.  
 

6) Hỏi: Mười phương Phật là sao?  
 
TL: Thưa giải thoát từ chín phương Trời, trở về với 
thực chất vô sanh như lai sống ñộng, dìu tiến tâm 
linh thoát vòng lục ñạo luân hồi, chín phương cộng 
với phương hướng giải thoát là mười. 
 

7) Hỏi: Ai sanh ai diệt?  
 
TL: Thưa biết ñược chơn lý vô sanh thì sẽ không còn luân hồi sanh diệt nữa.  
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CÙNG ðỌC THƠ  ðỨC THẦY 
 

Lòng Tham 
 

Tách rời bến giác trở về mê 
Trần thế ñảo ñiên lại trở về 

Giao ñộng dẫy ñầy nan tiến bước 
Bình tâm tu luyện hướng về quê 

 
Về quê lập lại tình giao cảm 

Giải tỏa phiền ưu tự thức làm 
Quy một tình ñời không còn nữa 
Quy y Phật pháp dẹp lòng tham 

 
Lòng tham cũng bởi ý chưa kham 
Gánh vác không làm, lại tham lam 
Gieo họa phiền tâm càng thấm thía 
Chính mình ngu muội cũng vì tham 

 
Vì tham loạn ñộng tự mình giam 
Hồn Vía vô minh khó thức hàm 
Ai hiểu, ai minh ta chẳng thích 

Vá trời ñội ñá tự mình cam 
 

Mình cam nhồi quả chuyển liên hồi 
Ý thức trời cao rất khó nhồi 

Lòng dạ ñảo ñiên càng loạn ñộng 
Kêu trời thanh vắng một mình thôi./. 

 
Lương Sĩ Hằng 

 
 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY 
25/7-15/8/1981  (Cuốn 5) 

 

Bạn ñạo: Về vấn ñề gia ñình có ñược không a?  

Ðức Thầy: Dạ; ñược chớ. Cái gì cũng ñược!  

Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, trước ñây con có học 
mấy cái môn gọi là, thí dụ như là, về tâm linh, về 
Dịch học; cũng ñã có lần ñạt ñuợc những cái kết 
quả như là nghe ñược một tiếng kèn, mà nghe 
ñược tiếng khóc ở trong tiếng kèn ñó.  

Ðức Thầy: Ừ.  

Bạn ñạo: Và dùng cái Phương Pháp Tính Dịch  

Ðức Thầy: Ừ.  

Bạn ñạo: Mà biết ñược một cái việc gì xẩy ra, 
như người chết. 

Ðức Thầy: Ừ. 
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Bạn ñạo: Hồi trước; ñấy là những cái năm chúng 
tôi dậy ở Trường Võ Bị  

Ðức Thầy: Dạ. 

Bạn ñạo: Ðà Lạt. Và ñến khi di chuyển sang ñây, 
thì gia ñình không ñi hết ñược; còn hai ñứa con; 
một ñứa con ở lại, bây giờ có tin tức; và một ñứa 
con không có tin tức.  

Ðức Thầy: Ừ.  

Bạn ñạo: Thưa Thầy, à, con ñã dùng ñiện lực 
của người, mà hình như là cũng hơi cạn. Thường 
thường thì vì bận nhiều việc, không nạp ñược 
ñiện nhiều, cho nên, phóng cái luồng ñiển ra, 
không kiếm thấy con ở Việt Nam. Hiện bây giờ 
thì có lẽ là cái khả năng tu luyện còn non yếu 
quá, không ñạt ñược ñến mức tìm ñược ñứa con 
ñó.  

Ðức Thầy: Ừ.  

Bạn ñạo: Nhưng mà, thưa Thầy, về sau, nếu mà 
dùng cái phương pháp Vô Vi này có thể kiếm 
thấy, 

Ðức Thầy: Ừ.  

Bạn ñạo: Nếu nó chết hoặc là sống, có thể biết 
ñược không ạ? 

Ðức Thầy: Nó không có khó khăn. Khi mà Ông 
ñạt ñược thanh tịnh rồi, thì con nó phải trình diện 
với mình.  

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Thì, nó ở trong cái thể chất nào thì nó 
xuất hiện trong cái thể chất ñó, trong cái giờ mình 
Thiền.  

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Thì rõ ràng y như vậy; nó hiểu hết tất 
cả những chuyện của mình.  

Bạn ñạo: Vâng.  

Ðức Thầy: Bởi vì, hồi trước, Ông tính cái Quẻ 
Dịch là cũng lấy cái Ngũ Hành mà tính mà thôi, 

Bạn ñạo: Vâng. 

Ðức Thầy: Ðó. Thì bây giờ Ông ñiêu luyện cho 
cái Ngũ Hành nó càng ngày càng ổn ñịnh,  

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra 
Thủy, Thổ ra Thổ; thì cái Minh Cảnh Ðài nó mở,  

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Thì Ông ngồi ñó Ông dòm, thì Ông 
thấy nó ở ñâu rồi.  

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Bởi vì cái sự liên hệ giữa Ông và nó 
không bao giờ cắt ñứt.  

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Không có ai cắt ñứt nổi.  

Bạn ñạo: Vâng.  

Ðức Thầy: Thì nó ở trong hình phạt nào, hay là 
nó ñược cứu rỗi, thì nó phải trình diện trước mắt 
mình.  

Bạn ñạo: Dạ. Xin cảm ơn Thầy 

Ðức Thầy: Cho nên cái Pháp này, nó lại càng rõ 
hơn, và nó biết những chuyện gì nó cần giải 
quyết.  

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Nhưng mà không có ñược giải quyết 
cho người khác.  

Bạn ñạo: Dạ. Cảm ơn Thầy.  

Ðức Thầy: Nếu giải quyết người khác á, là, "Lấy 
Ðạo tạo Ðời," thì sự tăm tối nó sẽ ñến. Tại sao? 
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Khi mà mình nói như vậy, cái ñó tôi bị rồi tôi 
mới nói. Trước kia, những người ñi thi này kia 
kia nọ, muốn làm cái gì, tới hỏi tôi, tôi nói, là 
trúng. 

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Tôi không cần suy nghĩ, nhưng mà 
tôi nói trúng. 

Bạn ñạo: Dạ, cảm ơn Thầy.  

Ðức Thầy: Thấy không? Thì lúc ñó, càng ngày 
càng ñông người.  

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Nó tới, thì cả ngày tới tối tôi chỉ phục 
vụ cái giới ñó thôi; tôi không có thăng hoa lên 
ñược.  

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Cho nên, tôi khuyên những người 
làm, học cái Pháp này, sẽ thấy nhiều chuyện. 

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Nhưng mà cái chuyện ñó, ñể biết 
chuyện của mình, và tự tu mà thôi.  

Bạn ñạo: Dạ.  

Ðức Thầy: Còn, nếu phục vụ cho người khác thì 
họ sẽ lôi tới, và lúc ñó là mình không tiến nổi, là 
mình chỉ ở trong cảnh ñó thôi. Ðó.  

Bạn ñạo: Cảm ơn Thầy. 

Ðức Thầy: Tôi bị một thời gian rồi. 
 
 
 
 
 

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Mi ền Nam California 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California trân trọng thông báo ñến các bạn ñạo về những thành 
viên của Ban Chấp Hành trong niên khóa 2017 – 2019: 
 
Hội Trưởng Võ Thanh Chí 
Tổng Thư Ký: Nguyễn Nhựt Hồng ðức & Châu Vũ Bảo Khanh 
Hội Phó Ngoại Vụ: John Phạm 
Hội Phó Nội Vụ: Nguyễn Phi Hùng 
Thủ Quỹ: Nguyễn Kim Anh 
Quản Lý Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi: Phạm Văn ðược 
Phụ Tá: anh Hiệp, anh Sơn và chị Phượng 
Quản Lý Thiền Viện Vĩ Kiên: Lê Thị Quý 
Phụ Tá: John Phạm & Nguyễn Hữu Sáng 
 
Hội xin chân thành cảm ơn sự cộng tác và những ý kiến xây dựng ñể Ban Chấp Hành niên khóa 2017 – 
2019 làm việc tốt hơn. 
 
Hội Trưởng Võ Thanh Chí. 
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THÔNG BÁO CỦA THI ỀN VIỆN NHẪN HÒA 

 
 

Danh sách Bạn ðạo Phát Tâm cho Quỹ Trùng Tu 
Thiền Viện Nhẫn Hòa 

ðợt 9  tính ñến ngày 12 Tháng Năm 2017 
Bð Dương Hải Vân/Canada 1,000.00 $US Chk 
Bð Vương Vinh/Las Vegas    200.00 $US Chk 
Bð Heather Hoàng/Trụ Sở VV Nam CA    300.00 $US Chk 
Bð Hồ Thị Thu/Trụ Sở VV Nam CA    200.00 $US  
Bð Anthony Hoàng/Trụ Sở VV Nam CA    200.00 $US  
 
Thưa Quý Bạn ðạo, 
- Mái nhà Thiền Viện ñã ñược lợp lại và trải qua trận bão dữ dội và bất thường ngày 5/5/2017 (thổi mạnh 
từ 55 ñến 85 miles một giờ) mà không hề hấn gì. 
- Chúng tôi sẽ xúc tiến việc sửa sang phiá trong và mong ñược bạn ñạo tiếp tục hỗ trợ tài chánh. 
- Trong các công tác tổ chức như sửa sang và xây cất, Bð Thủy ở Atlanta ñã tình nguyện ñến sớm và cần 
có người phụ.  Ban ẩm thực ñã có “Bếp Chánh” Út từ Canada sẽ qua và cần người phụ.  Ban chuyển vận 
cũng cần người tiếp tay v.v.   
Xin quý vị liên lạc với chúng tôi ñể chúng tiện việc sắp xếp. 
- Một lần nữa chúng tôi xin gởi lại PHIẾU GHI DANH TRẠI HÈ NHẪN HÒA và xin quý vị ñiền và gởi 
lại cho chúng tôi càng sớm càng tốt ñể chúng tôi kịp thời ñặt áo tặng quý bạn ñạo. 
Xin cảm ơn quý bạn ñạo. 
Nguyễn Trí Vượng. 
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PHIẾU GHI DANH TR ẠI 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 

Họ/Tên:  _________________________________________________________ 

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.   
Nếu ñược xin vui lòng 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 

 
 
 


