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` 
Số 1246  26 tháng 5 năm 2019 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1993 
 

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) Nhiều người giàu có sao chưa tìm ra hạnh phúc là sao? 
2) Giới thiêng liêng có nhiệm vụ cứu đời như là trị bệnh để làm gì? 
3) Những phép lạ thường xảy ra trong nhơn quần để làm gì? 
4) Hôm nay Bé lại phải rời khỏi nơi đây đi Nam Hàn, Bé đã lưu lại sự thương nhớ cho bạn đạo 
Hong Kong, Bé nghĩ sao về họ? 
5) Bé đến Nam Hàn bình an, Bé dự định làm gì nơi đây? 
6) Ở trên đời nầy làm người hay lo âu tại sao? 
7) Thế gian hay đặt tên cho chùa này miễu nọ, tên rất đẹp, nhưng xét kỹ tâm người tá túc không 
đẹp tại sao? 
 

Phân minh 
 

Phân minh tình thế dễ thông hành 
Trí tuệ khai thông chuyển hóa thanh 

Chuyển biến vô cùng qui hội tiến 
Thành tâm tu luyện tự tâm thành 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 09-03-93 
Hỏi: Nhiều người giàu có sao chưa tìm ra hạnh phúc là sao? 
 

Ðáp: Hạnh phúc không phải đồng tiền chế tạo, nhưng do tâm cảm thông được nguyên lý của Trời 
Ðất và người thì mới có hạnh phúc. Người tu thiền biết tự khai thông lấy chính mình, thì mới quán 
thông được nguyên lý giữa Trời Ðất và người, bằng lòng học hỏi và tiến hóa, thì mới có duyên 
lành sống trong hạnh phúc thanh cao và cởi mở được. 
 

                Kệ: 
Duyên lành phát triển giới tâm linh 
Học hỏi triền miên thức chơn tình 
Có có không không khai trí tuệ 
Tự hành tự đạt pháp hành trình 
 
2) 10-03-93 
Hỏi: Giới thiêng liêng có nhiệm vụ cứu đời như là trị bệnh để làm gì? 
 

Ðáp: Thưa giới thiêng liêng có nhiệm vụ trị bệnh cứu đời để cho phần hồn tham dự công quả thăng 
hoa, cũng là tu vậy. Người đời chịu tu thiền thì phần hồn cũng sẽ được thăng hoa khi lìa xác, tùy 
theo sự dấn thân tu học của hành giả, hướng về giới nào thì sẽ được về giới đó mà tiếp tục tùy theo 
trình độ. 
 

                Kệ: 
Tu hành phước huệ tiến tùy duyên 
Cảm thức nguyên lai tự ý hiền 
Trí tuệ sáng tròn không chuyển động 
Tự hành chơn thức sống càng yên 
 
3) 11-03-93 
Hỏi: Những phép lạ thường xảy ra trong nhơn quần để làm gì? 
 

Ðáp: Thưa phép lạ thần thông thường xảy ra trong nhân quần để cho nhơn loại thấy rõ có cõi âm 
đang kèm bên cuộc sống của chúng sanh, để nhắc nhở luật nhơn quả. Ðối với người tịnh tâm tu 
hành thì cảm thấy nghiêm luật của Trời Ðất càng không dám dối trá gian lận. 
 

                 Kệ: 
Tu hành nghiêm luật thức chuyên cần 
Trời đất an vui tự xét phân 
Ðời đạo trong lành tâm tự thức 
Hóa sanh sanh hóa tiến cao tầng 
 
4) 12-03-93 
Hỏi: Hôm nay Bé lại phải rời khỏi nơi đây đi Nam Hàn, Bé đã lưu lại sự thương nhớ cho bạn 
đạo Hong Kong, Bé nghĩ sao về họ? 
 

Ðáp: Bé rất quí thương họ, và Bé ước mong mọi người lo tu hướng thiện, hướng về Trời Phật, dẹp 
bỏ những sự ngu muội của chính mình, cố gắng thực hành pháp môn, mọi việc sẽ được toại 
nguyện ở tương lai. 
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                  Kệ: 
Luật sanh sanh hóa an bài tiến 
Thực hiện công phu giải nổi phiền 
Trí tuệ phân minh cùng giác đạo 
Thực hành chơn pháp lại càng yên 
 
5) 13-03-93 
Hỏi: Bé đến Nam Hàn bình an, Bé dự định làm gì nơi đây? 
 

Ðáp: Bé dự định nghỉ ngơi và thăm vài bạn đạo nơi đây, xem qua đời sống của xứ nầy đang phát 
triển. Chánh phủ biết lo cho dân có nơi trú ngụ trật tự. Cuộc sống sẽ được phồn thịnh thêm ở tương 
lai. Nếu mọi người đều biết tu thiền thì cuộc sống sẽ được dư giả hơn, nếu bon chen về địa vị và 
vật chất thì cũng sẽ tạo động. 
 

               Kệ: 
Chu trình tiến hóa sẽ về không 
Gieo nạn cho mình chẳng hiểu không 
Ðộng loạn bon chen không có biết 
Khổ hành tâm đạo thích cầu mong 
 
6) 14-03-93 
Hỏi: Ở trên đời nầy làm người hay lo âu tại sao? 
 

Ðáp: Thưa ở trên đời này loài người biết lo âu là tại vì ham sống sợ chết, luôn luôn muốn có cuộc 
sống đầm ấm và mỹ mãn hơn. Vì vậy cho nên phản nghịch lại những chiều hướng tiến hóa nhịn 
nhục của tâm linh, tự mình làm khổ lấy mình mà thôi. 
 

               Kệ: 
Không thông khó hiểu luật Trời chiếu 
Nhịn nhục thăng hoa rõ được nhiều 
Sống chết đều là qui một mối 
Phần hồn sống động thật là siêu 
 
7) 15-03-93 
Hỏi: Thế gian hay đặt tên cho chùa này miễu nọ, tên rất đẹp, nhưng xét kỹ tâm người tá túc 
không đẹp tại sao? 
 

Ðáp: Tâm người tá túc chưa đẹp là người thực hành không phù hợp với nguyên lý danh xưng, vẫn 
còn nuôi dưỡng sự mê chấp trong tâm, chưa dứt khoát rời bỏ nghiệp chướng. 
 

               Kệ: 
Thực hành thấu đáo lý thông thương 
Thanh tịnh khai minh tự mở đường 
Thực hiện một lòng không ý đổi 
Trời cao ân độ thức tình thương 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Đời Đạo 
 

Tiếng Đời tâm Đạo khác nhau 

Thực hành trao đổi thấp cao dung hòa 

Tình thâm khai triển mặn mà 

Thứ tha trên hết chan hòa tình thương 

Qui nguyên thanh tịnh tự lường 

Đường đi sẵn có nhịn nhường tiến thăng 

Chẳng còn lý luận khó khăn 

Giúp người thanh nhẹ ở ăn điều hòa 

Tu hành vận dụng vượt qua 

Đường mòn sẵn có tình Ta tình Người 

Vui lành khai triển tâm tươi 

Giúp người tại thế gấp mười thuốc thang 

Đệ huynh vui đẹp luận bàn 

Thực hành ba pháp vượt sang khổ nàn 

Từ bi khai mở cảm an 

Đàng nào cũng tiến mọi đàng cũng thông 

Quyết tâm khai triển một lòng 

Muôn người như một chẳng còn chấp mê. 

Bé Tám 

Hong Kong, 17-05-1989 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Atlantic city, 1 tháng 1 năm 1991 

Cờ bạc 
 
Duyên lành tụ hợp! Cứ mỗi cuối năm thì chúng ta chung vui anh em bà con gia đình hay là bạn bè, thế nào 
cũng có những cuộc vui xuân, như là cờ bạc hay là rủ nhau đi casino chơi cho vui, đó là cờ bạc, tôi xin làm 
bài thơ như sau : 
 

Cờ là kích thích tiêu dao 
Bạc là tranh chấp bước vào ăn thua 
Xoay xoay chuyển chuyển tranh đua 
Bày ra sòng bạc hơn thua đủ điều 

Mọi người ý thức một điều 
Cũng do tiền bạc đạt điều thức tâm 

Bình tâm học hỏi thì thầm 
Tánh tham rõ rệt dương âm thực hành 
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Ðua đòi lề lối cạnh tranh 
Ðặt ra thua mất khó ăn khó huề 

Bày ra keo khác chẳng chê 
Tự thầm ý niệm tâm mê ngồi sòng 

Ðâu dè thua lại bị còng 
Ước mong theo dõi chẳng xong được nào 

Xét rằng kẻ thấp người cao 
Trước sau cũng vậy chung nhau học bài 

Trong sòng vay trả miệt mài 
Tưởng lầm mình sẳn trí tài dấn thân 

Ðâu dè tiền bạc gánh cân 
Truy ra chân lý ở gần bên ta 

Từ đâu đã lại đẻ ra 
Sòng bài tranh chấp nguy nga độ đời 

Có người thua lỗ không rời 
Có người ăn được hợp thời độ tha 

Cộng đồng buôn bán mặn mà 
Người người hoan lạc thiết tha bạc tiền 

Lòng tham sẵn có chẳng yên 
Bày ra động loạn tự khiêng bạc tiền 

Ðổ xô vào cõi khó yên 
Cùng chung vật lộn bạc tiền tiêu tan 

Tự mình cảm thức bạc bàn 
Bán nhà bán cửa tạo an chỗ nào 
Theo đường tranh chấp thấp cao 

Uớc ao không đạt bước vào chỗ tu 
Xét đời thực hiện ý ngu 

Cạnh tranh buôn bán tạp thu đủ điều 
Sòng bài đầy chợ thật nhiều 

Cạnh tranh đủ thứ tạo điều thức tâm 
Nằm trong nguyên lý hát ngâm 

Cuối cùng cũng phải tự tầm đường đi 
Tu cho hợp thức hợp thì 

Chung lo giải nghiệp dự thi cảnh đời 
Gia đình chồng vợ lắm lời 

Tranh đua từ chút ý Trời độ thanh 
Pháp tu cũng phải thực hành 

Không làm sao có cạnh tranh làm gì 
Bày ra mánh khóe để thi 

Trí tâm cực nhọc khó ghi điều lành 
Tự mình giải nghiệp tiến nhanh 

Cảnh đời là thế khó khăn đủ điều 
Thực hành giải tỏa được nhiều 

Nói suông chẳng đạt được điều cao siêu 
Có tu cảm thức bấy nhiêu 

Có yên mới biết những điều dở hay 
Sòng bài tại thế ngày nay 

Bày ra đủ thứ dở hay đủ điều 
Dấn thân mới biết được nhiều 
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Nếu không chẳng biết lý siêu tiến hòa 
Chung qui cũng phải về nhà 

Buông xuôi tiến hóa rõ ta hơn người 
Nhân gian chỉ có nực cười 

Tình đời vay trả người người phải theo 
 
 
Cờ bạc, Cờ là kích thích tiêu dao: Ði qua đi lại để mở trí, người ta kêu là giải trí. 
 
Bạc là tranh chấp bước vào ăn thua: Khi mà đụng tới tiền bạc là nói chuyện ăn thua không có ai muốn 
nhường ai hết 
 
Xoay xoay chuyển chuyển tranh đua: Xoay chuyển nhau rồi tranh đua, kẻ thắng người bại! 
 
Bày ra sòng bạc hơn thua đủ điều: Bày ra một sòng bạc, người càng ngày càng đông, cũng như chợ đời 
buôn bán người càng ngày càng đông, cũng không khác gì sòng bạc, hơn thua đủ điều, tiến từ chút để lời, 
để gạt lẫn nhau. 
 
Mọi người ý thức một điều: Mỗi người ý thức một điều 
 
Cũng do tiền bạc đạt nhiều thức tâm: Cũng do tiền bạc, vì tiền tôi mới đi nô lệ, vì tiền tôi mới làm ẩu, vì 
tiền tôi mới có cơ hội học hỏi tu hành 
 
Bình tâm học hỏi thì thầm - Tánh tham rõ rệt, dương âm thực hành. Bình tâm học hỏi thì thầm trong tâm, 
cứ suy xét hoài, tánh tham rõ rệt, tại mình tham mới thua chứ nếu không tham thì không thua, của thiên trả 
địa mình lấy làm gì, chơi cho mở tâm mở trí thôi, dương âm thực hành, đó là âm dương trong này nó cạnh 
tranh cải lộn 
 
Ðua đòi lề lối cạnh tranh: Ðua đòi đủ chuyện theo cái lề lối cạnh tranh tiến từ bước 
 
Ðặt ra thua mất khó ăn khó huề: Khi mà ta đặt tiền ra thua mất, ăn lại cũng không được mà muốn huề cũng 
không. 
 
Bày ra keo khác chẳng chê: Rồi kế tiếp tính cái khác 
 
Tự thầm ý niệm tâm mê ngồi sòng: Lúc đó là muốn sống ở trong đó luôn luôn, để tìm sự sống, vì trong 
nháy mắt là có tiền rồi mà 
 
Ðâu dè thua lại bị còng: Ðâu dè thua tiền tồi còn lại bị còng, giữ lại đó! 
 
Ứớc mong theo dõi chẳng xong được nào: Ước mong để theo dõi những chén kế tiếp nhưng mà chẳng 
xong được nào (còn tiếp) 
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BÁO CÁO XÂY CẤT THIỀN VIỆN NHẪN HÒA 
 

THIỀN VIỆN NHẪN HOÀ KÍNH BÁO – Ngày 24 Th 5 Năm 2019 
Kính thưa quý Bạn Đạo, 
Đây là báo cáo Công Trình Xây Tường Hàng Rào (wall fence) do Hãng B & T Construction ký khế 
ước thực hiện cho Thiền Viện Nhẫn Hòa. 
Chi phí cho bức tường này được dự tính là $25,000, gồm có đào móng, đổ bê tông, cốt sắt, tường cao 6 
feet và dài 200 feet (khoảng 61 thước tây). Theo đúng luật, chúng tôi đã thuê Trắc Địa Viên (surveyor) 
kiểm lại ranh giới Thiền Viện vì Thiền Viện đã được thành lập khi chưa có đường lộ rõ rệt, kế cận 
không có hàng xóm. Chi phí trắc địa và lệ phí xin phép lên đến $1,520. 
Kết quả là ranh giới dài hơn, thêm khoảng trên 30 feet, nằm trên khu đất cao, có cây lớn phải ủi đất, 
đào gốc, mất nhiều thời giờ và tốn kém, móng sâu và rộng hơn.  Nhà thầu và chúng tôi đã tính lại và 
thỏa thuận chi phí mới là $29,375 luôn cả thuế.  
Đây là giai đoạn chỉnh trang và phát triển không thể thiếu được và có thể cũng là cơ hội cuối cho chúng 
tôi phục vụ, vì tuổi xấp xỉ 80 không cho phép làm những việc trước kia thường làm. Dĩ nhiên điều này 
không áp dụng được cho một cụ bạn đạo vì ở tuổi 91, “cụ” khỏe “bất bình thường”! Trong hơn hai tuần 
qua, “cụ ” đã gia công cưa cắt, đào xới hàng tấn cây tươi có, cây khô có, cây mục, rồi hốt rác, đem đi 
đốt v.v.  Một gương phục vụ sáng cho anh em chúng tôi, hiện nay và mai sau. 
Một bạn đạo từ xa, ở sát biên giới Canada đã giúp làm xong 5 bộ bàn ghế ngoài trời lớn (picnic table) 
đủ cho 50 người ngồi.  Một bạn đạo trẻ cũng đã từ Florida qua hiệp sức với giúp chúng tôi, bạn đạo địa 
phương, hoạt động tích cực để chuẩn bị Trại Hè Nhẫn Hòa. 
Chúng tôi không quên cảm ơn bạn đạo Út “Lẹ” đã giúp TV mua cửa lưới để gắn thêm cho các cửa 
phòng ăn và cửa vào bếp cho thoáng mát. Chúng tôi đã mua cửa rất đẹp và đang lắp ráp.  
Thưa quý Bạn Đạo, chúng tôi vừa nhận được số tiền bạn đạo phương xa nhờ đem đến cho quỹ xây 
tường hàng rào như sau: 
BĐ Nguyễn Phong Lưu $1,000.00 
BĐ Ngô Mui Leng $   500.00 
BĐ Lưu Thanh Yến $   300.00 
BĐ Natalie Tran  $1,000.00 
BĐ Ẩn danh Nam Cali $5,000.00 
BĐ Huỳnh Mỹ  $   500.00 
BĐ Trần Hải Nguyên $   300.00 
  Tổng cộng: $8,600.00   Xin cảm ơn quý bạn đạo. 
Thưa quý bạn đạo, mặc dù chi phí gia tăng, chương trình xây cất đã khởi công và phải hoàn tất nên 
ngân quỹ bị thiếu hụt chút ít về tài chánh. Chúng tôi rất mong được quý bạn đạo tiếp tục giúp đỡ và 
ủng hộ thêm.  
Chi phiếu xin ghi: VoVi Friendship Assoc. WA và gởi về địa chỉ sau: 
4514 Gold Ridge Ln SW, Olympia WA 98512.  
Rất mong được gặp lại quý vị tại Trại Hè Nhẫn Hòa.  Chương trình, phiếu ghi danh và các hình ảnh 
mới nhất của Thiền Viện sẽ được đăng trong TBPTĐN tuần tới. Xin cảm ơn quý vị. 
Kính bái, 
Nguyễn Trí Vượng 
Hội Trưởng HAHVV TBHK 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn đạo Trương văn Đảm là Cụ Trương 
văn Bảo,sinh 1935,từ trần ngày 11-5-2019 ( nhằm ngày 7 tháng 4 năm Kỷ Hợi ) tại Hóc Môn TPHCM 
hưởng thọ 85 tuổi được Siêu Thăng Tịnh Độ. Chân thành cám ơn quý bạn đạo  
TĐ Dũng Hành kính báo 

 
Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38, năm 2019 

“Hiểu Rộng” 
Khách Sạn “Sunworld Dynasty Taipei”, Taiwan 

Từ 22 tháng 9 đến 28 tháng 9 năm 2019 
24.05.2019 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được lộ trình bay của một số đông bạn đạo. 
 Nếu đã mua vé máy bay, xin quý bạn gởi phiếu vận chuyển hoặc thông báo chuyến bay cho Ban 

Ghi Danh nơi mình cư ngụ hoặc email về ghidanhdhvovi@gmail.com, càng sớm càng tốt, để sắp 
xếp về vận chuyển.   
Khi mua vé máy bay, xin quý bạn chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ « TAIWAN TAOYUAN 
INTERNATIONAL AIRPORT » (airport code: TPE) và ghi rõ quý bạn sẽ đến TERMINAL 1 hay 
TERMINAL 2.  
Xin quý bạn lưu ý: Vì nhân sự giới hạn, Ban Vận Chuyển chỉ có thể đón quý bạn từ phi trường TPE 
về khách sạn vào các ngày 20, 21, và 22/9, và đưa ra phi trường vào các ngày 26/9 hoặc 28/9. 
Ngoài các ngày kể trên, xin quý bạn vui lòng tự túc. 
Cẩm Nang Đại Hội sẽ ghi địa chỉ khách sạn Đại Hội rõ ràng, và sẽ gởi đến quý bạn trong vòng 
tháng 8, 2019. 
Thành thật cảm ơn quý bạn và xin hẹn tái ngộ tại Taipei, 

 Ban Ghi Danh 
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Phiếu Chuyển Vận  
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng  6, 2019) 
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 “Hiểu Rộng”  

SUNWORLD DYNASTY HOTEL, TAIPEI, TAIWAN 
  

Kính thưa quý bạn, 
 
Phi trường quốc tế TAOYUAN International Airport (TPE) cách khách sạn khoảng 46 cây số, thời gian di chuyển 
bằng xe trung bình 45 phút tới 60 phút nếu không bị kẹt xe. Nếu quý bạn muốn di chuyển tự túc, có thể đón xe bus 
phi trường số 1840 với giá NTD 125 (hoặc USD 4) đến phi trường nội địa “Taipei Songshan Airport”, và từ đó đón 
taxi về khách sạn với giá NTD 100 (hoặc USD 3.30). Tổng cộng là NTD 225 (hoặc USD 7.30). Xin lưu ý quý bạn 
nên đổi tiền địa phương (Taiwan Dollar) ngay tại phi trường và mua vé bus tại quầy vé trước khi đón bus. (Giá vé 
bus có thể thay đổi chút đỉnh từ ngày có thông báo này cho đến ngày đại hội). Ngoài ra quý bạn cần có cẩm nang 
với địa chỉ khách sạn bằng tiếng Hoa (Mandarin) khi đi xe taxi vì tài xế chỉ hiểu tiếng Hoa. Nếu đi taxi từ phi trường 
Taoyuan International Airport (TPE) về Khách sạn giá khoảng 60 USD một chuyến, tối đa 3 người với hành lý. 
 
Phi trường TAOYUAN (TPE) rất lớn, gồm có 2 terminals: Terminal 1 và Terminal 2. Vì vậy xin quý bạn nhớ ghi rõ 
ràng là chuyến bay của mình sẽ đến Terminal nào và sẽ khởi hành từ Terminal nào, vì đi bộ từ Terminal này 
sang Terminal kia rất là xa. 
 
Chúng tôi có tổ chức xe để đón quý bạn về khách sạn vào những ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019 và đưa ra 
phi trường ngày 26 hoặc 28 tháng 9.  Chúng tôi chỉ đón quý bạn từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Xin quý bạn nên đi 
từng nhóm để dễ đưa đón.  
 
Lưu Ý: BCV chỉ đón tại Phi Trường Quốc Tế TAOYUAN International Airport (Airport code: TPE) trong thời 
gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn đi taxi tự túc vì Ban Chuyển Vận không có 
phương tiện đưa đón ngoài các giờ kể trên. 
 

Họ và Tên Thành Phố Quốc Gia 
    

   

   

   

 
Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối và ghi rõ 
đến Terminal nào. 
 Ngày Giờ Hãng Hàng Không Số Chuyến 

Bay 
Khởi Hành Từ Thành 

Phố 
Terminal số 
(1 hoặc 2) 

Đến       

Đi       

 
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón bạn đạo các ngày sau đây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các ngày này, 
xin quý bạn vui lòng tự túc. 
 

Ngày đến 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường TAOYUAN 
International Airport (TPE) về khách sạn. 
Ngày về 26 hoặc 28  tháng 9 năm 2019:  Ban Chuyển Vận sẽ đưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường 
TAOYUAN International Airport (TPE). 

 
 Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2019 để việc tổ chức xe 
đưa đón được chính xác. Cảm ơn quý bạn. 
 


