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Thơ ngỏ
Ñoái Ñaàu
Ñoái ñaàu duyeân nghieäp taâm haønh trieån
Thöùc giaùc chính mình khoâng nhieåm tröôïc
Töï cöùu taâm thaân vöôït naïn tai
Qui y Phaät Phaùp ñaït thanh bình
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) Có nhiều người muốn chạy theo Bé tu thì sao?
2) Bão bùng chuyển ñộng do ñâu mà ra?
3) Duyên nghiệp là sao?
4) Chuyện ñau khổ của người khác có nên ôm ñể lo cho họ hay không?
5) Ở ñời nầy ñồ cổ lại bán mắc?
6) Hôm nay khí Trời thanh nhẹ và biển êm Bé có thấy vui không?
7) Bé nói về ñây nghỉ nhưng ngược lại Bé làm việc nhiều hơn ở các nơi tại sao?
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1) 31-10-91
Hỏi: Có nhiều người muốn chạy theo Bé tu thì sao?
Ðáp: Thưa người muốn chạy theo Bé thì người ñã có tâm và có duyên với Pháp Lý Vô Vi Khoa Học
Huyền Bí Phật Pháp, nên nghiên cứu cho kỹ và thực thi ñúng pháp thì tương lai sẽ có cơ hội tương ngộ,
không cần chạy theo sát một bên, thực hành ñúng pháp càng ngày càng thanh nhẹ, dẹp mất cái ta, thức hoà
ñồng sẽ ñược mở, sẽ không còn xa cách về chơn lý tu học, chung quy do tâm của hành giả mà thôi, hành
ñúng pháp tức là lập lại trật tự hồi sinh, lúc chết nhắm mắt sẽ không còn bơ vơ nữa. Cho nên Bé khuyên
mọi người tu nhiều thay vì nói nhiều mà không tu, muốn thương Bé thì phải tự thương tâm, sẽ có cơ hội
tiến hóa, bớt lường gạt chính mình thì hắc bạch sẽ phân minh, cơ Trời rõ rệt, khai thông chiều hướng tự
thức mà ñi, mới thấy rõ chúng ta ñến ñây học hỏi và tiến hóa, bằng lòng chết trước khi chết, tức là lìa khỏi
xác mà không mến tiếc, luật lệ rõ ràng và công minh, nhân nào quả nấy chẳng sai, luật Trời có trước luật
ñời, lui về tự nhiên và hồn nhiên, dẹp bỏ cố chấp mê loạn, mọi việc sẽ bình an.
2) Hỏi: Bão bùng chuyển ñộng do ñâu mà ra?
Ðáp: Thưa bão bùng chuyển ñộng do trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ chuyển hoá tùy theo duyên
nghiệp của vạn linh mà hình thành, vừa cảnh cáo, vừa cứu vớt và vừa trừng trị, chỉ có tu thiền thanh tịnh
thì mới hiểu ñược sự chuyển ñộng của thiên cơ mà tự tu tự tiến chứ không phải làm Thầy mách bảo rồi
mang họa lây.
3) 1-11-91
Hỏi: Duyên nghiệp là sao?
Ðáp: Duyên nghiệp là ôm lấy câu chuyện ñến với mình biến thành sóng gió, lo âu khó ăn khó ngủ ñộng
loạn ñủ ñiều, sanh ra bệnh tâm trí mà không hay. Cho nên Bé có khuyên người ñời, chuyện ngoài tai nên
bỏ ngoài tai, không cần lưu ý. Còn việc bận rộn hiện tại nên tháo gỡ, tiến tới thanh tịnh càng sớm càng tốt,
không nên ôm ấp một ñiều gì: hay dở trong tâm, ồn ồn ào ào rồi ñâu cũng sẽ vào ñấy, không nên lưu ý
khổ tâm và lo âu vô ích, giữ tâm thanh tịnh là ñiều cần thiết.
4) Hỏi: Chuyện ñau khổ của người khác có nên ôm ñể lo cho họ hay không?
Ðáp: Thưa chuyện bất cứ của một ai cũng ñều nằm trong luật nhân quả của chính họ, không cần ôm lấy ñể
lo, cuối cùng tự nó phải giải quyết lấy nó, mọi việc cũng sẽ xong, mọi việc ñều từ trong tự nhiên mà có,
rồi từ trong tự nhiên giải quyết xong, cuối cùng sẽ báo cáo duyên nghiệp rõ ràng. Cho nên câu chuyện
mấy nghìn năm về trước, cũng nằm trong nguyên lý thức tâm như bây giờ.
5) Hỏi: Ở ñời nầy ñồ cổ lại bán mắc?
Ðáp: Thưa ñồ cổ là công người giữ nhiều năm tháng, tùy theo sở thích của người mua mà ñánh giá, ngược
lại thời thế loạn lạc, chỉ lấy cặp mắt nhìn, dù cho ñồ vật ấy mấy nghìn năm ñi nữa, cũng chẳng có ai rảnh
ñể bảo tồn. Chung quy chỉ có cái tâm, ñi theo nhơn mạng là bền nhứt trong cuộc sống làm người. Người
tu thì phải tự biết lo dinh thự của chơn tâm là nơi thanh nhẹ và tồn tại mà thôi, nói tới tâm thì không tính
mới có tâm, nếu tính toán thì mất tâm. Người ñời gọi là dịp may tương ngộ và phân giải bất ngờ tùy theo
hoàn cảnh, thể hiện trong chơn tâm, vui hòa trong nguyên lý.
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6) 2-11-91
Hỏi: Hôm nay khí Trời thanh nhẹ và biển êm Bé có thấy vui không?
Ðáp: Thưa bạn ñạo hướng tâm về Bé, Bé ñã vui rồi, cộng với khí Trời thanh nhẹ, tâm thức vui hòa với cả
càn khôn vũ trụ, Bé cảm thấy rất an vui, nhập ñịnh tham thiền nhẹ nhàng, không có một mảy may dấy
bận, Bé không biết nói gì hơn là yêu thương vạn linh rất nhiều.
7) Hỏi: Bé nói về ñây nghỉ nhưng ngược lại Bé làm việc nhiều hơn ở các nơi tại sao?
Ðáp: Thưa vì sức khỏe của Bé dồi dào hơn các nơi, cho nên Bé ñóng góp ngày nào hay ngày nấy, người tu
vô vi không có quyền tránh nặng tìm nhẹ, chỉ biết giữ lấy tâm thức phục vụ hết mình mà thôi.

CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Tình
Tình Trời cao ñẹp dễ thương
Tình người eo hẹp khó lường khó ño!
Chơn tu tự thức tự dò
Con ñường thanh tịnh là ñò rước tâm
Sống vui chớ vội sai lầm
Không xem tự tánh lại thầm trách ai ?
Cảnh ñời ñiêu luyện dũa mài
Giúp hồn tiến hóa lập ñài thanh cao
Thế gian dân tộc ñồng bào
Tạo nơi sum họp từ cao thấp tầng
Mỗi người ñóng góp một phần
Nghĩa ân qua lại tối cần sửa tu
Chớ nên tạo cảnh mê mù
Thương yêu tha thứ dễ tu dễ hòa
Từ gần cho ñến phương xa
Nằm trong vũ trụ chan hòa tình thương
Thực hành tương chiếu tạo gương
ðộ ñời thức giác lập ñường phát tâm
Tâm không qui hội chẳng lầm
Qui nguyên thanh tịnh tự tầm ñường ñi
Xác hồn chuyển thức tự ghi
ðường ñi rõ rệt trường thi rõ ràng
Tự mình phê luận bạc bàn
Trong không mà có ñàng hoàng hơn xưa.
Trở về thanh tịnh mới vừa
Từ bi giác ngộ tránh mưa ở ñời
Tham sân tự nó xa rời
Sống trong lẽ sống ñời ñời yên vui./.
Lương Sĩ Hằng
Montreal, 16-09-1988
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
TÌNH YÊU SIÊU THOÁT
(Amphion les Bains 6/6/1984)
(tiếp theo)
VÍA HỒN VẤN ðÁP
-=-=-=-=-=
5) Vía vấn:
Thưa anh cái gì gọi là niềm tin?
Hồn ñáp:
Khi hành giả ñã hội tụ ñược những ñiều kiện mà anh ñã phân tách ở câu hỏi thứ 3 của em ở bên
trên, thì mới bắt ñầu tạo niềm tin nơi khả năng của chính mình nhiên hậu mới bằng lòng tự tiến trong thanh
tịnh và trật tự, không còn bôn chon ñộng loạn. Lúc nào cũng bình tỉnh và sáng suốt vì ñã ý thức ñược trong
không mà có, trong có mà không, nắm chắc ñịnh luật siêu nhiên mà thực hành, thì niềm tin càng ngày càng
mạnh và không bao giờ thay ñổi.
Thực hiện ñược quan ñiểm này, thì tâm lúc nào cũng sáng suốt, tha thứ và thương yêu. Tin nơi cõi
siêu nhiên có, hồn thích sự thanh nhẹ lại càng chứng minh rõ rệt hơn sự siêu thoát của càn khôn vũ trụ, hòa
mình vào tự nhiên, tận ñạt nguyên lý siêu nhiên. Nhiên hậu mới tự cảm thấy ñã và ñang sống chung trong
nhịp thở của Thượng ðế mà không hay.
Niềm tin là một bằng chứng thức ñẩy con người tiến tới thanh tịnh và sáng suốt.
6) Vía vấn:
Thanh tịnh và sáng suốt là gì thưa anh?
Hồn ñáp:
Thanh tịnh và sáng suốt tức là tất cả những sự trói buộc của nội tâm thảy ñều ñược tháo gỡ, quân
bình khôi phục bừng sáng trong nội tâm ñộng tịnh phân minh, quán xét hai mặt, trái cũng như mặt, thanh
cũng như trược thì mới gọi là sáng suốt
7) Vía vấn:
Thưa anh người phàm lo tranh chấp một mặt chưa xong mà làm sao hiểu hết hai mặt một lượt?
Hồn ñáp:
Cho nên giá trị của người tu cần phải áp dụng ñúng pháp khứ trược lưu thanh, trung dung tiến hóa,
chẳng bênh bên nào và bỏ bên nào cả, tự trở về dung ñiểm thanh tịnh mà phán xét cả hai và dẫn tiến cả hai.
Còn người phàm thì ñã và ñang ñược ñiêu luyện bởi sự khắc khe, phản trắc của tình ñời, dấy loạn nội tâm
nhiên hậu mới bắt ñầu mưu tìm lối thoát, truy tầm chơn lý.
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8) Vía vấn:
Thưa anh chơn lý là gì?
Hồn ñáp:
Chơn lý là sự thật không bao giờ thay ñổi, ñó là dung ñiểm thanh tịnh ần tàng trong nội thức của
mỗi chơn linh.
Vía vấn:
Thưa anh em nói ra ñây không phải em ghen nhưng em muốn biết thêm chiều sâu của tình yêu, như
em ñã chứng kiến nhiều người nam cũng như nữ. Họ cảm thấy yêu anh tự ñáy lòng của họ, thổn thức ngày
ñêm muốn ñược sống chung và hòa tan cùng anh, xem anh như người chồng, người cha, người thầy, người
con yêu quí của họ. Nhưng ngược lại hành ñộng của anh lại biểu hiệu sự giúp ñỡ cho họ tự thức tâm, chứ
không bao giờ em cảm thấy anh ôm lấy món quà như người phàm ñã ñược tặng tại sao?
Hồn ñáp:
Những gì anh ñã và ñang thực hành ñều là giá trị tháo gỡ trên con ñường siêu thoát chứ không còn
sự trói buộc và tạo nghiệp nữa. Cho nên mỗi mỗi em ñều cảm thấy ngược lại với người ñời. Người tu thì
phải biết lập hạnh hy sinh nhiên hậu mới thức tâm người phàm, dìu tiến họ từ kiến thức này cho ñến kiến
thức nọ. Từ ngày em hội ngộ cùng anh cho ñến nay, em ñã học ñược biết bao nhiêu bài học thức tâm trên
mọi lãnh vực từ tâm lẫn thân. Nhìn cho kỹ và xem cho kỹ thì sự ghen ghét sẽ không còn lưu luyến với
người tu nữa.
Yêu mà xây dựng cho ñến siêu thoát thì mới thật sự là yêu. Còn yêu mà ích kỹ là tiêu ñiều cả hồn
lẫn vía. Em ñã thấy ðấng Cha Trời yêu chúng ta mãi mãi và không giờ nào bỏ chúng ta mới thật sự là yêu.
Còn tình yêu của thế gian thì chỉ biết yêu có một người, củng cố tà dâm tạo ñộng và tâm trí lu mờ, “khổ”
tức là nghiệp vậy.
Em ñã hiểu rõ tình yêu hạn hẹp của giới nam nữ trần gian chưa? Vì vậy mà ðấng Cha Trời phải
giáng lâm thuyết giảng cho con ngài tự thức mà quay về với chính họ, nhiên hậu mới thấm nhuần tình yêu
của Thượng ðế, cho tất cả và yêu tất cả, mới gọi là chánh giác.
9) Vía vấn:
Thưa anh tại sao ở thế gian có nhiều cặp vợ chồng ñã chung sống chung chăn chung gối mà lại ñi
nói xấu lẫn nhau và không bảo vệ cho nhau?
Hồn ñáp:
Dưới cặp mắt phàm thì thấy cảnh phu thê âu yếm, nhưng duyên nghiệp vay trả trả vay ẩn tàng trong
tâm thức của hành giả chính họ cũng chưa am tường. Cho nên mỗi người ñều có một lý do tự biện hộ cho
chính mình. Càng gây hấn và càng nói xấu lẫn nhau, lại càng có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta thường
nghe thấy những cặp vợ chồng gây gỗ thiếu ñiều giết nhau, nhưng sau cơn sân nộ rồi cũng trở lại bình
thường. Những người có kinh nghiệm ở ñời ít chịu xen vào việc gia ñình của một ai kể cả người thân. Tại
sao? Vì họ ñã thấy rõ ñịnh luật vay trả không sao tránh khỏi ñược. Còn về phần người tu thì chỉ thầm niệm
lục tự A Di ðà Phật ñể cầu xin ơn trên chuyển hóa cho họ sớm thức tâm mà thôi. Sự tinh vi ñã sắp ñặt từ
lúc hồn mới giáng trần học dũng trong thực hành, mang xác phàm ñụng chạm ñể thức tâm. Rốt cuộc ông tu
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ông ñắc bà tu bà ñắc, chứ chẳng có ai giúp cho ai ñược cả, cãi nhau suốt cả một cuộc ñời rồi chỉ gặt hái
ñược một chút thức tâm mà tự ăn năn sám hối!
10) Vía vấn:
Tại sao Thượng ðế không cho họ hiểu tất cả ñịnh luật siêu nhiên trước khi giáng lâm ñội lớp làm
người?
Hồn ñáp:
Có chứ! Thượng ðế ñã cho học tất cả và mang luật pháp siêu nhiên xuống thế ñể làm hành trang
trong cuộc sống và trở về nguồn cội ở tương lai. Nhưng họ vì sa mê trần tục mà ñành tạm gát luật pháp
siêu nhiên qua một bên.
Vía vấn:
Thưa anh luật pháp siêu nhiên ra sao anh có thể kể cho em nghe ñược không?
Hồn ñáp:
ðược chứ, nó luôn luôn bí mật nhưng luôn luôn công khai. Một luật cho tất cả mọi luật,
thực hiện trong ba cõi thiên ñịa nhơn là chữ “Không”. Vạn linh ñến ñây với tâm không rồi phải trở về với
nguyên lý Không Không nhiên hậu mới thành ñạo, ñắc pháp Vô Vi.
(Còn tiếp)

THÔNG TIN CỦA THIỀN VIỆN NHẪN HÒA
THIỀN VIỆN NHẪN HOÀ KÍNH BÁO
Thưa Quý Bạn ðạo,
Chúng tôi ñã ñược bạn ñạo ñóng góp cho:
$27, 000.50
Chúng tôi ñã thay mái nhà, chi phí:
$11, 271.68 (thêm một Skylight)
Thay thảm bằng laminate :
6, 902.07
Mua xe cắt cỏ mạnh KUBOTA/21HP (xe cũ hư)
5, 004.89 (sản phẩm của Nhật)
Mua Brushcutter hiệu Stihl FS 131 và phụ tùng
562.31
Mướn máy ñào (Trencher) ñể chôn giây ñiện
309.54
Mướn máy múc (Excavator) ñể dời những hòn ñá lớn
315.52
Hồ trước Thiền Viện ñã ñược dọn sạch, các bụi tre, trúc ñã ñược nhổ bỏ, tiả các cây quanh hồ. Hồ bông
súng phía trong cũng ñược dọn sạch, các hòn ñá quanh hồ cũng ñã ñược sắp xếp lại cho ñẹp và an toàn.
Nơi ñây chúng tôi cũng ñang dựng một chiếc cầu bắc ngang qua dòng nước trông thật thẩm mỹ. Chi phí
vật liệu khoảng $450.00 chưa tính.
Tổng cộng các chi phí trên là:
Số tiền còn lại là:

<$24, 366.01>
$2,634.49
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Kế hoạch Tráng nhựa Bãi ðậu Xe và ðường quanh hồ
Nhà thầu ñã ước tính chi phí chung là $41,023.38
Sau khi chúng tôi thương lượng với nhà thầu ñể nới rộng thêm khúc ñường quanh hồ và nhất là trước mặt
Thiền Viện (tăng thêm khoảng một phần tư con ñường và ước tính số tiền cũng sẽ tăng theo). Nhà thầu vui
vẻ ñồng ý với mọi sửa ñổi hữu lý và chúng tôi không ngờ họ sẽ tăng chi phí dưới $1,000! (khoảng
$42,023).
Thưa quý bạn ñạo, nhà thầu sẽ khởi công vào tuần lễ thứ 3 tháng 8 này.
Chúng tôi ñã thu xếp ñược khoảng hơn $20,000 và còn thiếu $22,000 hoặc $23,000. Sự thiếu hụt này là
một sự khó khăn không ít ñối với một Thiền Viện ít bạn ñạo.
Chúng tôi ước mong ñược sự hỗ trợ của quý vị hầu có thể hoàn tất nhiệm vụ xây dựng cơ ñồ tâm linh của
Vô Vi trong lúc cấp bách này.
Thành thật cảm ơn quý bạn ñạo.
Kính bái
Nguyễn Trí Vượng,
HT HAHVV Washington

Danh sách Bạn ðạo Phát Tâm cho Quỹ Trùng Tu
Thiền Viện Nhẫn Hòa
ðợt 12 tính ñến ngày 10 Tháng Tám Năm 2017

Bð Hằng Phạm Everett/WA
Bð ðoàn Mộng Nguyệt
Bð Phạm T. Xuân Dung
Bð Nguyễn Tuyết
Bð Phương Mai Vo
Bð Tu Kolb
Bð Uông B. Chương

1, 000.00 $US
500.00 $US
200.00 $US
600.00 $US
100.00 $US
100.00 $US
200.00
Tổng cộng: 2, 700.00 $US

Xin cảm ơn quý bạn ñạo.
Nguyễn Trí Vượng.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin bạn ñạo hướng tâm cầu nguyên cho Bà Phan Thi Nghê mất và lúc 15:00 ngày 09 tháng 8 năm 2017
tức là ngày 18 tháng 6 năm ðinh Dậu thọ 89 tuổi, tại Cam ðức, Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, là mẹ bạn ñạo
Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn ðình Thuần Utah,
Thành thật cảm ơn tất cả bạn ñạo khắp năm châu.
Thuần Phương Utah
2) Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn ñạo Trần thị Ánh Thu, Bình Dương, là cụ
bà Nguyễn Thị Bảy,sinh 1928,mất lúc 4 giờ 20 phút ngáy 6-8-2017 ( tức ngáy 15 tháng 6 nhuần năm ðinh
Dậu ), hưởng thọ 90 tuổi,tại ấp An Hoà,xã An Sơn thị xả Thuận An Bình Dương,ñược Siêu Thăng Tịnh ðộ
xin cám ơn
Bạn ñạo Bình Dương kính báo
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