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Học Hỏi
Học hỏi vô cùng tự giác tu
Thường xuyên hành pháp qui đường cũ
Khai thông trí tuệ cứu thân mình
Chuyển hóa vô cùng tự thức siêu
Lương Sĩ Hằng

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) Bé được các bạn mới cũ quí mến Bé nghĩ sao?
2) Những người hiếu kỳ hỏi đạo và tự cảm thông được đạo là quí vì sao?
3) Bé đã bình an đến LA và tiếp tục đi nữa à?
4) Bé đã bình an trở lại Atlantic City nghĩ ngơi, Bé cảm thấy thế nào?
5) Những người già ở trên mặt đất nầy đều sợ chết tại sao?
6) Thời thế đổi thay, bão bùng nguy hiểm xảy ra bất cứ lúc nào không thể ngừa trước được, tại
sao?
7) Bé thường nói làm người là phần hồn đã bị giam hãm trong xác phàm, tại sao lại bị giam
trong khám tù?
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1)28-03-93
Hỏi: Bé được các bạn mới cũ quí mến Bé nghĩ sao?
Ðáp: Duyên lành tận độ, mới cũ cũng vậy, trong giới tình thương đạo đức của Trời Phật, lúc nào
cũng vui và không có dị biệt, tình thương chung hợp lúc nào cũng sống động.
Kệ:
Càn khôn qui hội một vòng chuyển
Các giới qui nguyên sống vẫn yên
Chung hợp tâm đạo minh giải thức
Chiều sâu chơn lý giải tâm phiền
2) 29-03-93
Hỏi: Những người hiếu kỳ hỏi đạo và tự cảm thông được đạo là quí vì sao?
Ðáp: Thưa những người biết quí đạo là người còn phước, có duyên tiếp tục học đạo, cố công
hành đạo sẽ đạt thành.
Kệ:
Cố công hành đạo tạo duyên lành
Trí độ quang minh đạt giới thanh
Pháp giới khai minh tâm tự thức
Thực hành chơn pháp lại càng minh
3) 30-03-93
Hỏi: Bé đã bình an đến LA và tiếp tục đi nữa à?
Ðáp: Thưa hành trình đã hoạch định đi về Atlantic City nghĩ 10 ngày, cũng sẽ gặp lại những
người quí yêu của Bé, hướng về con đường tu học nhiều hơn.
Kệ:
Hành trình thực hiện trí tâm yên
Giải mở tâm tư giải nổi phiền
Quyến luyến tình đời qui giới đạo
Thành tâm thực hiện cảm giao liền
4) 31-03-93
Hỏi: Bé đã bình an trở lại Atlantic City nghĩ ngơi, Bé cảm thấy thế nào?
Ðáp: Bé cảm thấy mỗi ngày đều phải vượt tối và sáng, vẫn phải giữ ánh sáng từ bi trong nội tâm
thì lúc nào cũng bình an, chẳng có gì thay đổi cả, công phu đều đều thì sự kết quả cũng được tiến
đều đều. Cảnh vật thế gian thì phải chịu định luật sanh, trụ, hoại, diệt và hồi sinh. Còn cảnh
thanh tịnh thì lúc nào cũng giải bỏ và bố thí thì mới đạt được thanh tịnh.
Kệ:
Ðời đạo song hành trí triển minh
Về nguồn thanh nhẹ hiểu chơn tình
Vô sanh tận gốc ta minh xét
Trí tuệ quang khai cảm thức minh
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5) 01-04-93
Hỏi: Những người già ở trên mặt đất nầy đều sợ chết tại sao?
Ðáp: Thưa qua cuộc sống hiện hữu không dễ gì có. Cho nên ai ai cũng sợ mất cuộc sống, tại vì
không hiểu luật tiến hóa của tâm linh, có đến thì phải có đi. Tùy theo duyên nghiệp của mọi
người, chỉ có người thật tâm tu học thì mới ý thức được cuộc sống chết là định luật tiến hóa, tâm
làm thân chịu chẳng có gì phải lo cả. Một cử một động đều được học hỏi và tiến hóa, chẳng có gì
phải lo cả.
Kệ:
Nhớ Trời tâm thức được thanh hòa
Học khổ minh tâm tiến được xa
Ai bảo không nghe tùy thức định
Trời kêu phải dạ sống chung nhà
6) 02-04-93
Hỏi: Thời thế đổi thay, bão bùng nguy hiểm xảy ra bất cứ lúc nào không thể ngừa trước
được, tại sao?
Ðáp: Chúng sanh hướng hạ tranh chấp quá nhiều, cần có sự biến đổi bất ngờ để cho chúng sanh
có cơ hội thức tâm, tìm lại lối cũ của Trời Ðất, thực hiện nguyên lý vô sanh, lại có cơ hội rõ
Chúa rõ Phật hơn, tìm về cõi cũ xa xưa thì mới giải quyết vạn sự nạn tai.
Kệ:
Thức tâm hiểu đạo tiến dài dài
Chẳng có mưu tâm chịu khổ sai
Tiến hóa không ngừng tâm tự thức
Về nơi thanh tịnh thật là oai
7) 03-04-93
Hỏi: Bé thường nói làm người là phần hồn đã bị giam hãm trong xác phàm, tại sao lại bị
giam trong khám tù?
Ðáp: Tâm làm thân chịu, ác ý nêu lên không kềm hãm được, làm điều phạm pháp, thì phải chịu
pháp luật trừng trị. Cho nên xác phàm bị giam hãm là vậy, cũng là một cơ hội giúp cho phần hồn
thức tâm, biết được làm điều thiện là cần thiết. Nhìn rõ sự sát sanh hại vật là không cần thiết thì
mới tránh được tai nạn trong một kiếp làm người. Chán chường tình đời đen bạc không đi vào
đâu cả. Cho nên những người đã bị bạc đãi, tù tội lại thích tu hơn, chỉ có tu thì mới giải quyết
được tâm linh tiến, thay vì hung hăng tự đày đọa tâm thân ,hiểu được phần hồn là chủ của thể
xác. Xác chỉ sống tạm theo định luật sanh trụ hoại diệt, phần hồn mới chịu thức tâm ăn chay
niệm Phật, tìm đường tiến hóa. Ở trên đời này có câu: Ăn cướp bỏ dao tu thành Phật là vậy. Mọi
sự đã nêm nếm rõ rệt, tự chịu quay vào trong sửa tiến thì mới có kết quả ở tương lai, không tiếp
tục hướng hạ ác trược, nhưng hướng thiện cứu mình và cứu họ, thì tâm từ bi sẽ được khôi phục
và phát triển.
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Kệ:
Thức giác rồi phát triển chuyển hồi
Xác hồn rõ rệt vui đứng ngồi
Gieo trồng giống tốt do tâm thức
Rộng mở từ bi tránh dục tồi

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Sống chung hòa bình
Thương yêu thực hiện chơn tình
Anh em chung sống cảm minh luật Trời
Thanh nhàn tâm nguyện thảnh thơi
Chung vui ca hát tạo nơi an toàn
Giọng ca tiếng hát Đạo Tràng
Quân bình thanh nhẹ lập màn Đạo Tâm
Cảm minh thiên địa thì thầm
Âm thinh hóa giải truy tầm lý chơn
Vui chung cảm thức nghĩa ơn
Cha Trời ban rải tiếng đờn vọng theo
Chúng ta vui khỏe chẳng nghèo
Hòa đồng chơn thức tiến theo luật Trời
Kỷ nguyên Di Lạc hợp thời
Triển khai Đời Đạo nơi nơi cảm hòa./.
Lương Sĩ Hằng
Montreal, 24-07-1988
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Atlantic city, 1 tháng 1 năm 1991
Cờ bạc (tiếp theo)
Chớ còn nói chuyện thường thì người đời họ không biết họ dùng mắt thường họ nói bị phạt, chứ kỳ thật
là cái ý con người tiến lên tới vô cùng trung đạo mà họ không hiểu. Cái ý con người có thể tiến, cho nên
chúng ta dùng ý niệm Nam Mô A Di Ðà Phật là luyện cái ý càng ngày càng tròn trịa, càng ngày càng
nhanh, càng ngày càng nhẹ nhàng, đó là luyện ý thành thép. Cái ý chúng ta không thay đổi và cái ý thành
thép và cái trí chúng ta lại sáng bừng.
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Ma nếu mà các bạn động loạn, thấy cái này chạy theo, thấy cái kia chạy theo thì làm sao có sự sáng, ổn
định ở một chỗ, tu tiến, nhứt định giải quyết cho chính mình, thì tự nhiên các bạn có ngày cũng phải bật
sáng ra. Không có ông Phật nào mà tu thành đạo mà chạy đông chạy tây đâu, ông Phật nào cũng dùng ý
chí nơi trung tim bộ đầu để luyện cái hào quang của chính Ngài tu. Cho nên ở thế gian không tu thì
không bao giờ thành Phật. Mà ông Phật mà làm biếng không tu thì cũng thành quỉ như người thế gian.
Cho nên cái điển là quan trọng. Ðiển có thể từ trược biến lên thanh, từ thanh trở về trược như không. Chứ
đừng nói tôi thành Phật rồi tôi là quan trọng hơn mọi người, rồi đâm ra độc tài, rồi chỉ huy, rồi dạy người
này dạy người nọ. Trật! Cho nên cái pháp Vô Vi luôn luôn là tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác. Cho
nên các bạn tu cũng vậy, phải gắng lo tu mỗi năm gặp nhau chúng ta đối chiếu lại, ông này hành động đã
tiến tới đâu. Cha, cái hạnh ông này sao bây giờ nó khá quá, nói chuyện hấp thụ biết bao nhiêu người và
mở trí mở tâm cho mọi người. Thì tôi cũng cũng muốn có một cái gương lành lóng lánh như vậy, tôi phải
về tôi tu, tôi nhin nhục, tôi mới thăng hoa được. Tại sao tôi không tiến như người là vì tôi thiếu nhịn
nhục, tôi còn trong cái lề lối tranh chấp, tôi làm dấy bận cái điển quang của tôi, không mở. Ðó là chính
cái khuyết đó là cái khuyết quan trọng. Một chút xíu là kẹt luôn cả một đời. Mà các bạn mà mở được rồi
thì đời đời yên vui.
Có gì đâu, rốt cuộc phải về không mà có gì đâu tranh chấp, có gì mà lý luận quá nhiều, đem sự khổ cho
nội tâm, mất cả sáng suốt. Sự minh chánh của chúng ta cũng không còn nữa. Và sự cương quyết lúc ban
đầu tôi phát nguyện, con sẽ tu cho đến chết, tử vì đạo mà chưa tử đã bỏ đạo rồi, không có tu. Tử vì đạo
phải tu cho tới chết cũng tu, đó là tử vì đạo. Cho nên nhiều người không hiểu. Tuy rằng ở thế gian biết
học văn chương mà không hiểu cái nguyên lý của vũ trụ. Phải hiểu rõ nguyên lý của vũ trụ mới là người
tu. Ðiển hóa văn chứ không văn hóa điển. Phải nhớ chỗ đó.
Cho nên cái điển không nên đặt để trong chỗ ô trược mà lý luận, đặt để chổ thanh cao mà lý luận đó là
cứu phần hồn của chúng ta. Ðặt để vào trong cái ý niệm tà dâm mà lý luận là ngạ quỉ súc sanh thì không
có thể tiến được.Cho nên bạn đạo gặp nhau, có người nói giỏi về tình dục, có người nói giỏi về ăn thua,
có người nói giỏi về tha thứ và thương yêu. Chúng ta mới thấy ba cái, nó có cái tánh chất khác nhau. Nó
có trình độ khác nhau. Trình độ dâm dục là ma quỉ chứ không phải người hiền, cái dâm dục nó sanh ra ác
ý, chúng ta nghe là chúng ta hiểu. Nghe cái âm thinh nặng trược là chúng ta nghe mà ngán chứ không
phải nghe mà thích đâu!
Đó những người đạo mà tu thiền có thực chất không bao giờ người ta chịu nghe cái đó, nghe vô nặng
ngực liền. cái đó là tà dâm, ngạ quỉ súc sanh. Tuy là nó mang xác con người nhưng mà cái tâm nó không
có tốt. Nghe hiểu rồi, các bạn không có làm thầy tướng, nhưng mà nó nặng ngực là các bạn lo tránh đi,
không cần đi hỏi thầy tướng. Đó cho nên chúng ta tu nó lợi lộc ở chỗ đó. Mình tự kiểm soát lấy mình,
hành động ô trược của mình, mình có quyền kiểm soát. Do khối óc trung ương bộ đầu hướng về trung
tâm sinh lực càn khôn vũ trụ nó càng ngày càng tắt nghẽn mới thấy rõ rằng ta đi con đường tà dâm sái
quấy rõ ràng. Cho nên phải ăn năn hối cải tu tiế. Cho nên mọi người ở thế gian đều phải dự trong mọi
trạng thái, mà trạng thái trược hay là thanh. Trược cực trược rồi nó mới thức tâm nó trở về thanh, thì
chúng ta mới thấy rõ là cái luật của vũ trụ đã có.
Cho nên đối với trong gia đình vợ con này kia kia nọ chúng ta phải tôn trọng nhân quyền và tôn trọng cả
cái linh quyền tiến hóa của người. Người muốn tu đạo nào nên tu, để tìm hiểu cái tốt. Mà người có ý xấu
mà chúng ta thấy đó xấu nhưng mà chúng ta phải dùng hành động tốt để ảnh hưởng người, người mới có
thức tâm. Chúng ta kêu người phải đi theocon đường chúng ta là trật rồi, không có đúng! Không có
người nào mà chịu phục lụy người nào hết trọi. Bởi vì nó là điển mà, nó có tầng số khai triển tâm linh
của nó. Cho nên luôn luôn nó được tự do phát triển. Cho nên mình phải tôn trọng lẫn nhau, trong gia
đình, trong bạn đạo anh em, tôn trọng lẫn nhau, tiên học lễ hậu học văn, lúc nào cũng phải lễ độ với
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nhau, chị chị em em rõ ràng, không có nên làm bậy bạ thì lúc đó cái hạnh đức của các bạn càng ngày sẽ
tốt đẹp, cái khối tu học bạn đạo các bạn ngày càng mở trí!
Khi nó gặp được người tu Vô Vi nó vui, thay vì nó buồn bực nó sợ, nó tránh né, nó gặp như anh em một
nhà, còn hơn nữa, thì nó sướng biết là bao nhiêu. Tại sao chúng ta không làm một cái cơ cấu đó để cho
mọi người chung hưởng hòa bình, để hưởng ứng cái siêu văn minh ở tương lai. Cho nên con người càng
ngày càng tiến hóa, vật chất càng ngày càng tiến hóa, thì tâm linh của chúng ta phải tiến hơn nữa thì mới
đẻ ra những vật chất tốt. Chớ tâm linh của con người là quan trọng, tâm linh càng ngày càng sáng suốt
mới chế tạo được những món vật hay những vị đó cũng luân hồi nhiều kiếp tại mặt đất rồi mới có cái trí
thông minh để đóng góp cho chúng ta xử dụng những vật tinh vi như là điện não này kia kia nọ để chúng
ta thấy rõ tại sao người ta giỏi như vậy. Mà ta đã luân hồi nhiều kiếp tại mặt đất rồi mà ta mới nhóe được
có chút xíu đó thôi. Còn chúng ta cũng luân hồi nhiều kiếp rồi chúng ta mới có cơ hội ngộ được cái
phương pháp khử trược lưu thanh để tiến hóa và tiến tới điển giới để khai minh tâm thức rõ rệt, càng
ngày càng rõ rệt sự mê chấp là chính điển mới tung phá được, chớ lý không có tung phá được. (còn tiếp)
THÔNG BÁO CỦA THIỀN VIỆN NHẪN HÒA
Kính thưa Quý Bạn Đạo,
Xin cảm ơn bạn đạo đã ủng hộ quỹ xây dựng Thiền Viện Nhẫn Hòa:
- $1,000.00
Bạn Đạo Vô Danh California
- $200.00
Bạn Đạo Lưu Thanh Yến California
- 200.00 Euro Gia Đình BĐ Trần Đại Lượng , Đức Quốc
Bức tường rào đã xây xong ngoại trừ phần trang trí phiá chân tường vì người thợ phụ trách sống ở Tiểu
Bang Oregon không may đã phải vào bệnh viện cứu cấp. Hơn nữa khí hậu nóng bất thường nên công
việc xây cất sẽ được hoàn tất trong tuần tới.

Hình cổng Thiền Viện và bức tường rào nhìn từ phiá
trong. Tường cao 6 feet và chân tường sẽ có thêm một lớp gạch mỏng cao 18 inc.
Xin mời quý bạn đạo tham dự Trại Hè Nhẫn Hòa từ 1 đến 5 tháng 7/2019 để có dịp sum họp với bạn đạo
khắp nơi và để tận hưởng không khí trong lành, thanh tịnh của Nhẫn Hòa.

Xin xem Chương Trình Sinh Hoạt Trại Hè ở trang sau.
Muốn tham dự Trại Hè, mà chưa ghi tên, xin quý vị vui lòng điền mẫu dưới đây, mỗi
nhóm hoặc mỗi người xin điền một mẫu và gởi về:
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Địa chỉ:

Nhan-Hoa Meditation Center
4514 Gold Ridge Ln SW.
Olympia WA. 98512

E-mail: vuong98503@gmail.com
Phone: (360) 819-9002

....................................................................................................................................................
Tên Họ Bạn Đạo
Ngày Đến
Hãng/Chuyến Bay
Số Điện Thoại Di Động

*Chi Phiếu Phát Tâm cho Thiền Viện xin ghi: VoVi F.A. WA. Xin cảm ơn Quý Bạn Đạo

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TRẠI HÈ 2019
THỨ BA
JULY 2

THỨ TƯ
JULY 3

THỨ NĂM
JULY 4

THỨ SÁU
JULY 5

7 am – 7:15 am

Chưởng
hưởng dưỡng
khí, thể dục
trợ luân

Chưởng
hưởng dưỡng
khí, thể dục
trợ luân

Chưởng
hưởng dưỡng
khí, thể dục
trợ luân

Chưởng
hưởng dưỡng
khí, thể dục
trợ luân

7:15 am – 8:00 am

Niệm hành

Niệm hành

Niệm hành

8:00 am – 9:00 am

Ăn sáng

Ăn sáng

Ăn sáng

9:00 am – 11:30 am

TU HỌC:
bàn và khai
triển đề tài đã
ấn định

TU HỌC:
bàn và khai
triển đề tài đã
ấn định

Chia sẻ những
kỷ niệm của
BĐ với Đức
Thầy

Thời gian

THỨ HAI
JULY 1

12:00 pm – 1:00 pm

Chung thiền

Chung thiền

Chung thiền

Chung thiền

1:00 pm – 2:00 pm

Ăn trưa

Ăn trưa

Ăn trưa

Ăn trưa

3:00 pm – 5:00 pm
KHAI MẠC
Dâng Trà Tưởng
niệm Đức Thầy tại
Trà Đình

Bàn thảo đề
tài chương
trình TU
HỌC

TU HỌC:
bàn và khai
triển đề tài đã
ấn định

TU HỌC:
bàn và khai
triển đề tài đã
ấn định

Đúc kết
BẾ MẠC
Chụp Hình

6:00 pm – 7:00 pm

Ăn chiều

Ăn chiều

Ăn chiều

Ăn chiều

Du ngoạn nếu
có nhu cầu

Ăn chiều
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9:00 pm – 10:00 pm

Niệm phật

Niệm phật

Niệm phật

Văn nghệ

Niệm phật

12:00 am – 1:00 am

Chung thiền

Chung thiền

Chung thiền

Chung thiền

Chung thiền

XIN LƯU Ý: Xin bạn đạo vui lòng giữ yên lặng và trật tự:
 Trong khi Đi Niệm Hành
 Trong giờ Thiền, và
 Sau 9:00 giờ tối
Xin cảm ơn quý bạn đạo.

Đề tài suy gẫm
Giải nghiệp
Bạn đạo: Thưa Thầy, giải nghiệp lực bằng cách nào?
Đức Thầy: Giải nghiệp lực là không nên hành hạ mình nhiều và lo âu nhiều, hướng về hạ giới là từ lỗ
rún sắp xuống nó tạo dục; tạo dục rồi nó tạo nghiệp mà thôi. Cho nên, chàng trai trẻ, khỏe mạnh, vui
chơi; chưa gì cưới vợ rồi, lo âu. Cái đó là nghiệp, thành một cơ sở, nghiệp là mình phải lo, chớ ai lo? Lo
cho con, lo cho vợ. Rồi bây giờ thức tâm nghe nói phải lo cho phần Hồn; muốn lo cho phần Hồn phải
giải bỏ bỏ sự tranh chấp của gia cang, phải biết tha thứ và thương yêu vợ con, quý trọng chúng nó thì tức
là quý trọng mình, thì tự nhiên sẽ giải được nghiệp và nhẹ nhàng.
(Đại Hội Kỳ Quan)
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