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Số: 1156 3 tháng 9 năm 2017
Thơ ngỏ
Xaûo Traù
Xaûo traù haïi mình thaân kham khoå
Khoù tu khoù tieán khoù nam moâ
Qui y ñöôøng cuõ taâm ñau khoå
Khoù thoaùt vì ñoäng taïo naám moà
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) Nền văn minh ñã và ñang nghiên cứu cho loài người ñược trực tiếp truyền cảm với nhau qua chấn ñộng
tâm linh, sao lại có người quí tiền không quí công lao ñó?
2) Tại cao Bé nhắn nhủ cho những người thiếu phước thiêng liêng?
3) Kỳ tới sẽ có cuộc ñiện ñàm nữa không?
4) Tại sao Bé không giảng nhiều?
5) Ðọc qua mục Bé Tám mọi người chăm tu hơn là sao?
6) Nhiều người ñọc qua có ñoạn khó hiểu tại sao?
7) Tham thiền có phải là lúc ñi học không?
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1) 8-11-91
Hỏi: Nền văn minh ñã và ñang nghiên cứu cho
loài người ñược trực tiếp truyền cảm với nhau
qua chấn ñộng tâm linh, sao lại có người quí tiền
không quí công lao ñó?

2) Hỏi: Tại cao Bé nhắn nhủ cho những người
thiếu phước thiêng liêng?
Ðáp: Thưa Bé cảm thấy tội nghiệp cho phần hồn
ñộc tài và bơ vơ của họ, họ tự hại họ mà không hay.

Ðáp: Thưa trình ñộ quá thấp kém chỉ biết ñồng tiền
là quan trọng, ñành quên ñi công trình ñã và ñang
ñóng góp của mọi người cộng với tâm linh thiêng
liêng, biến thành tâm thức phạm thượng, chê bai và
ñòi hỏi, tự giam hãm mình trong xó kẹt của ñồng
tiền, và sẽ vắng tình thương của tất cả.
3) Hỏi: Kỳ tới sẽ có cuộc ñiện ñàm nữa không?

4) Hỏi: Tại sao Bé không giảng nhiều?

Ðáp: Thưa tùy duyên nhu cầu của bạn ñạo các nơi, Ðáp: Thưa Bé dành cơ hội cho mọi người hỏi, ñể
Bé lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ.
họ thấy khả năng của chính họ hơn. Lúc Bé trả lời
tức là lời giảng giải từng ñiểm một, họ sẽ nhận
ñược nhiều hơn.
Kệ:
Giải thích tâm linh vượt tiến xuyên
Thanh âm rõ rệt giải triền miên
Giúp người cơ cực nay ñược phước
Hướng thiện thực hành cảm cảm yên
6) Hỏi: Nhiều người ñọc qua có ñoạn khó hiểu tại
5) 9-11-91
Hỏi: Ðọc qua mục Bé Tám mọi người chăm tu sao?
hơn là sao?
Ðáp: Những người hơi khó hiểu là vì trình ñộ tu
Ðáp: Thưa mọi người nhận ñược sự giải thích ñi học tham thiền còn kém, hay là ñã hấp thụ văn
thẳng trong tâm hồn của họ, ñồng thời họ sẽ tự cảm chương Âu học quá ñơn giản, phải thiền một thời
nhận khả năng tâm lý nội khoa của chính họ ñược gian, ñiện năng khối óc tập trung, nói năng gọn
tiến triển, mục Bé Tám sẽ cùng ñi với họ trong mọi ghẽ sẽ dễ hiểu hơn.
lãnh vực tri kiến phát triển tâm linh.
7) Hỏi: Tham thiền có phải là lúc ñi học không?
Ðáp: Thưa ñúng, tham thiền nhập ñịnh ñiện năng tiến hóa nhanh nhẹ và sẽ học ñược nhiều nguyên lý của
ñời cũng như ñạo, phát triển ngay tâm thức của hành giả.
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY

SUỐI TÌNH
Suối tình tuôn chảy lệ thanh cao
Nhớ bạn quí thương lúc thuở nào
Tái ngộ Amphion càng thưởng thức
ðạo tâm bừng sáng nhuộm tô màu.
Tô màu chơn lý cao siêu
Rừng xanh hít thở ñộ nhiều sanh linh
Suối kia biểu lộ chơn tình
Bao nhiêu nước mắt bao hình giả chơn
Bình tâm học hỏi không sờn
Siêu nhiên cấu trúc qui hườn nội tâm
Tràn ñầy qui thức lai lâm
Anh em bạn ñạo giữ tâm dâng Trời
Nguyện hành tận lực ñến nơi
Lễ Trời lễ Phật thở hơi ñiều hòa
Ban ơn thực hiện bởi Cha
Hòa tan các giới Ngài xoa diệu hồn
Nằm trong nguyên lý sanh tồn
Qui y chánh pháp giữ hồn lo tu
Biết ñời tạm bợ tạo mù
Suối tình ñộ thức an du tâm hồn
Tiếng reo suối chảy ôn tồn
Hồn xinh hồn ñẹp hồn tôn luật Trời
Tu hành diễn tiến hợp thời
Tranh Trời vui ñẹp tạo nơi an toàn
ðệ huynh sắp ñặt nhiều hàng
Chụp hình lưu niệm cảnh thanh suối hòa
Chia tay tạm biệt về nhà
Quí thương không bỏ thật thà nhớ thương.
Lương Sĩ Hằng
Amphion, 24-09-1986
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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
***
Vía vấn:
Thưa anh mê là gì? Và chấp là gì ?
Hồn ñáp :
-

Mê là bênh một bên và bỏ một bên, tin mà không chịu phân tách rõ rệt.

-

Chấp là trách móc mà không cần suy nghĩ. Chê kẻ này là tà và khen kẻ nọ là chơn, nhưng chưa
bao giờ chịu phân tách hành vi ñộc tài và bất chánh của chính mình. Rốt cuộc sự chấp mê lại tạo
cho hành giả loạn ñộng mà không hay.

Vía vấn :
Thưa anh tại sao ở ñời nầy lại có những người ñàn ông sống nhờ vợ và lại phủ phàng ñem tâm
thương yêu người khác, tự bôi nhọ cho họ mà không hay. Anh nghĩ sao về ñiều nầy ?
Hồn ñáp :
Chuyện thường tình của thế sự, khi cần thì quí, khi chán thì hất hũi. ðối với những người không tu,
còn ñối với những người biết tu theo Vô Vi thì có thưởng có phạt rõ ràng. Có hai trường hợp có thể tự xét
tội trạng của chính mình như sau :
1) Khi thức giác biết ñược sự tu học là cao quí và luôn luôn kính trọng bạn ñồng tu và phát tâm
cứu ñời và truyền pháp, thì mỗi ñêm ñược công phu nhẹ nhàng và thanh tịnh.
2) Mưu ñồ lấy ñạo tạo ñời, dụng lý thuyết Vô Vi biến thành tình yêu trần tục, tự phạt mình mà
không hay, mất tất cả sự thanh nhẹ của nội tâm, xuất ngôn phạm thương và bất chánh, tinh thần
càng ngày càng lụn bại, ñão lộn tình thế, giờ giấc công phu không ñiều hòa, sân si tái tục và tự
cảm bơ vơ.
Vía vấn :
Thưa anh em thường nghe nhiều người muốn ñược sống gần anh và mong ñược sớm trở về với
Cha, vậy tương lai họ có thành ñạt không ?
Hồn ñáp :
Họ mới ước mong ñược thôi. Chứ kỳ thật họ chưa chịu ñi. Nếu họ muốn ñi thì phải tự hy sinh tánh
hư tật xấu của chính họ nhiên hậu mới có cơ hội tiến ñạt ñến nơi.
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Vía vấn :
Thưa anh giữa bạn ñạo với bạn ñạo có thể lấy nhau ñược không ?
Hồn ñáp :
ðứng luật ñạo thì không ñược lấy nhau. Vì người tu Vô Vi là ñã ý thức làm một việc cho mọi việc
ở tương lai thì giữa bạn ñạo và bạn ñạo phải hy sinh và vun bồi cho nhau, thành công càng sớm thì càng
tốt, dứt khoát thất tình lục dục, dẹp bỏ sự ghen tương và không tạo sự ghen tương. Còn những cặp vợ
chồng ñã kết thành gia thất thì phải ñồng tu ñể tự gỡ lần nghiệp chướng của nội tâm. Người tu Vô Vi là
người tình chung của muôn loại vạn vật.
Vía vấn :
Thưa anh kỳ này anh ñến Bangkok lại ñược nhiều người hỏi về vấn ñề làm ăn tại sao ?
Hồn ñáp :
Tận ñộ chúng sanh thì bất cứ giới nào cũng ñược quyền hỏi người truyền pháp. Sự thanh tịnh tu học
phục vụ cho các giới chứ không phải giành riêng cho những người ñã tu. Như em ñã ñược nghe qua lời
phân giải của anh. Từ ñời qua ñạo phân tách rõ rệt ñường ñi và lối ñến của mỗi hành giả tại thế, ñang trầm
luân trong sự tham dục của chính họ, si mê mà không hay. Cho nên kỳ nầy lại ñược nhiều người có ý niệm
hướng về sự tu học hơn. Họ sẽ tự cảm thấy họ sẽ mất sự may mắn nếu họ mất sự quân bình trong nội tâm.
Vía vấn :
Thưa anh em ñã thấy và ñã nghe nhiều người rất bận rộn mang danh tu và thiếu tu, lại chê
pháp nầy pháp nọ. Anh nghĩ sao về những trình ñộ nầy ?
Hồn ñáp :
ðã nói trình ñộ thì không mua và không bán ñược. Tất cả ñều ñã giới hạn trong khả năng sẵn có
của chính nó. Còn ñối với người nói ñược và không hành ñược thì chỉ biết phê phán người khác mà không
biết tự phê phán, quá trớn ñâm ra ñiên loạn mà không hay. Còn người thực hành tự ñạt thì luôn luôn ước
mong cho mọi người ñồng hành. Mọi trình ñộ ñều có sự hữu dụng của chính nó như :
a) ðiên loạn một thời gian rồi cũng sẽ hết ñiên và tự thức, cuối cùng cũng phải ăn năn sám hối và
tự tu.
b) Người thực hành tự ñạt sẽ có cơ hội ảnh hưởng và dìu tiến muôn loài vạn vật ở xung quanh
mình
Cơ ñồ của Thượng ðế tức là tâm linh, rốt cuộc cũng có cơ hội tự thức. Cho nên những nhà truyền
pháp thanh tịnh luôn luôn thuyết minh rằng : Thượng ðế không bỏ một ai cả.
Vía vấn :
Thưa anh giữa bạn ñạo với bạn ñạo lại sợ mất bạn ñạo mà lúc gần nhau lại làm mích lòng nhau
mà không hay. Xin anh cho em ñược biết lý do tại sao ?
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Hồn ñáp:
Khi bước vào con ñường tu học thì ñã chán cuộc ñời tranh chấp. Cho nên ñem tâm hướng thượng, ý
niệm hướng về thiêng liêng bất diệt. Tình thâm của ñạo mầu phát khởi từ trong tâm hồn thanh sạch, lại quí
nhau và không muốn xa nhau.
Khi ñược gần nhau quá vui, quên ñi thực chất thanh nhẹ, trở về với tánh chất ô trược eo hẹp mà
không hay. Cho nên ý lời không ñẹp, ñụng nhau trong sự mê chấp, phản nghịch lẫn nhau nhiên hậu mới có
cơ hội tái thức. Rốt cuộc cũng chẳng mất bạn ñạo và cũng chẳng mất tâm linh. Chơn tình của ñạo pháp vẫn
sáng ngời trong tâm hồn của mỗi cá nhơn. Tha thứ và thương yêu là quyền tối hậu. (còn tiếp)

Danh sách Bạn ðạo Phát Tâm cho Quỹ Trùng Tu
Thiền Viện Nhẫn Hòa
ðợt 12 tính ñến ngày 31 Tháng Tám Năm 2017

Bð Nguyễn T Hoa/VA
Bð Nguyễn V Sang/TSVôVi/CA
Bð Thanh Hằng/TSVôVi/CA*
Bð Võ Quang/TðWashingtonDC
Bð Lê T Phương Dung/VN
Bð Cao T Ngọc Hương/TSVôVi/CA

100.00 $US.
500.00 $US.
110.00 $US.
500.00 $US.
200.00 $US.
200.00 $US.

* Bð Thanh Hằng có nhã ý tặng một số mỹ phẩm ñể bán rẻ cho bạn ñạo, dùng hết có “refill” miễn phí
hoặc tùy ý phát tâm ñóng góp thêm.
Báo cáo tiến trình tu bổ
Thưa quý bạn ñạo, việc trải nhựa ñường từ cổng vào Bãi ðậu Xe và ðường Niệm Hành quanh Hồ trước
Thiền Viện (ñường Niệm Hành ngắn cho bạn lớn tuổi) ñã ñược khởi công tuy nhiên vì cuối tuần có Lễ Lao
ðộng nên thợ nghỉ, việc tráng nhựa sẽ tiếp tục vào tuần tới.
Số tiền cho chi phí tráng nhựa còn thiếu trên $20.000. Bạn ñạo Huệ Tuyết, Canada, cho biết sẽ vận ñộng
bạn ñạo ñịa phương cùng ñóng góp khoảng $15.000. Chúng tôi sẽ mượn tiền ñể trả cho hãng tráng nhựa
ñường sau khi họ hoàn tất vào tuần tới.
Thiền Viện ñã có một vẻ ñẹp mới và lạ, xin mời quý bạn ñạo vãng lai bất cứ lúc nào thuận tiện!
Nếu bạn ñạo muốn phát tâm ñóng góp, xin gởi chi phiếu hay ngân phiếu cho:
VoVi F.A. (VoVi Friendship Assocociation, viết tắt ñể dễ nhớ, dễ viết) và ñịa chỉ là:
4514 Gold Ridge Ln SW
Olympia, WA 98512-2214
Xin cảm ơn quý bạn ñạo.
Nguyễn Trí Vượng.
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BẠN ðẠO VIẾT
Thủ ðô Washington – Hoa Kỳ ,September 01-2017

Phóng Sự ðặc Biệt :
“ Siêu bão Harvey “

Khí Giới Tình Thương
Kính thưa quý bạn ñạo,
Chúng tôi muốn gởi tin tức con siêu bão Harvey ñến bạn ñạo khắp nơi ,ñể chia sẽ nổi bất an của ñồng
hương và bạn ñạo vôvi ở Houston –Texas trong những ngày vừa qua.
Từ ngày 26/8,bạn ñạo chúng ta ở tiểu bang Texas vừa trải qua một thời gian bất ổn do cơn siêu bão
Harvey ñã hoành hành dữ dội tại khu vực trung tâm của bang Texas,Tây Nam Hoa Kỳ. ðây là cơn bão
mạnh nhất tràn vào nước Mỹ kể từ năm 2005 và là mạnh nhất ở bang Texas trong hơn 50 năm qua.

Bão làm tốc mái, ñổ cây và nhiều trạm di ñộng, san phẳng nhiều tòa nhà, cuốn thuyền vào trong các
khu phố, gây ra tình trạng lũ quét, khiến hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất ñiện.
Báo chí ñịa phương ñưa tin siêu bão Harvey tàn phá hạ tầng giao thông, nhấn chìm nhiều tuyến ñường
huyết mạch, buộc hai sân bay chính ở Houston phải ñóng cửa.
Thống ñốc bang Texas ñã ban bố tình trạng thảm họa tại 80 hạt của bang. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống
Donald Trump ñã ñến Texas thị sát tình hình trong ngày 29/8.
Tiểu bang Texas có dân số và diện tích lớn thứ hai của Hoa Kỳ . Dân số 26,448,193 .Diện tích 696,241
km2. Với 168,886 người Việt Nam sinh sống.
Tiểu bang Texas có 3 thành phố lớn : Houston City :Dân số 2,099,451 . San Antonio City : Dân Số
1,327,407 người. Dallas City: Dân số 1,197,816 .
-

Houston City có 34,838 người Việt sinh sống . Nơi ñây có Thiền ðường Tứ Thông và ñã từng tổ
chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 21 ,từ ngày 30-10 ñến 5-11-2002: “ Khí Giới Tình Thương “
Dallad City có 26,226 người Việt sinh sống. Nơi ñây có Thiền ðường Thông Hải và ñã từng tổ
chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 ,từ 22-11 ñến 26-11 -2009 : “ Khai Triển “.

HOUSTON, Texas (AP) – Giới hữu trách vào sáng sớm ngày Thứ Hai xả thêm nước từ các hồ chứa trong
khu vực Houston, vốn ñang dâng tràn do mưa trút xuống từ bão Harvey, nhằm bảo vệ trung tâm thành phố
không bị thêm tổn hại do nước lụt, nhưng có thể sẽ tạo nguy hiểm cho hàng ngàn căn nhà ở khu vực ngoại
ô, giữa khi thành phố lớn thứ tư nước Mỹ này ñang phải chuẩn bị ñối phó với những trận mưa to Bão
Harvey, ñổ bộ vào ñất liền vào khuya ngày Thứ Sáu tuần qua với sức mạnh cấp 4, nay tiếp tục quanh quẩn
ngay sát vùng bờ biển, ñổ mưa tầm tã xuống khu vực này và gây tình trạng lụt lội trầm trọng ở Houston
hôm Chủ Nhật. Nước dâng cao khiến hàng ngàn người phải lên mái nhà của họ trong khi chờ ñược cứu.
Giám ñốc Cơ Quan ðiều Hành Thiên Tai Liên Bang (FEMA), ông Brock Long, cho hay trong cuộc họp
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báo hôm Thứ Hai rằng có khoảng 50 quận ở Texas nay bị lụt và cũng liên tục có mưa lớn ở vùng Tây Nam
Louisiana.
Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) cho hay từ nay ñến giữa tuần, một số nơi trong thành phố Houston
và khu ngoại ô sẽ có tới 50 inches (khoảng 1.3 thước) nước mưa ñổ xuống. ðây là lượng nước mưa lớn
nhất ñược ghi nhận ở Texas.
Vào sáng ngày Thứ Hai, khu trung tâm Houston vắng vẻ, chỉ thấy có các xe cấp cứu chạy ngoài ñường,
ñèn giao thông không hoạt ñộng, và hầu như các văn phòng ñều ñóng cửa.
Cư dân sống gần hai ñập nước Addicks và Barker, ñược thành lập ñể ngăn ngừa lụt lội ở trung tâm thành
phố Houston, hôm Chủ Nhật ñược cảnh báo rằng chính quyền sẽ xả bớt nước từ hai nơi này và gây thêm
lụt trên ñường phố. Mực nước ñang dâng lên và tiếp tục có mưa lớn có thể khiến hai ñập nước này bị vỡ
nếu không xả bớt nước chứa. Cơ quan Hồng Thập Tự thiết lập trung tâm tiếp ñón người di tản ở George R.
Brown Convention Center. ðến trưa ngày Thứ Hai, nơi có thể chứa tới 5,000 người này ñã nhận khoảng
hơn 2,600 và dự trù sẽ không còn chổ trống.
August 28, 2017 .

Bức ảnh gây xúc ñộng ñược nhiều người truyền nhau trên mạng xã hội, khi cảnh sát viên Daryl Hudeck
của lực lượng SWAT bồng một phụ nữ gốc Việt, chị Catherine Pham và con trai, cháu Aiden 13 tháng
tuổi, qua nước lụt ñi di tản ở Houston. (Hình: AP Photo/David J. Phillip)
Chúng tôi có liên lạc với anh ðỗ Trung Hiếu ở Houston và ñược biết tin tức về bạn ñạo như sau : Tất
cả ñều bình yên ,có thiệt hại chút ít về vật chất. Thiền ñường nước vô tới nhà bếp ,nên các buổi sinh hoạt
hằng tuần bị tạm hoãn. Có nhà ,nước lên gần tới mái.Vài bạn ñạo di tản ñến nhà người thân.
Lần ñầu tiên khu nhà giàu bị lũ lụt. Và lần ñầu tiên thành phố Houston có giới nghiêm từ 10 giờ tối cho
ñến 5 giờ sáng. ðể ñề phòng trộm cắp và ngăn ngừa tai nạn khi di chuyển ban ñêm.
Hôm nay bão ñã tạm yên,nhưng khó khăn còn rất dài lâu.Phi trường ñã hoạt ñộng lại,sinh hoạt bình
thường của thành phố Houston chắc phải còn hơn 3 tháng nữa.Thiệt hại nói chung khoảng 42 tỉ
USD.Khoảng 6000 căn nhà bị hủy hoại, hiện tại ñã có 22 người chết.
Người Việt không dám ra ñường vì sợ rắn và cá sấu ẩn trong nước. Thành phố Dallas ñã nhận khoảng
5000 người di tản từ thành phố Houston.
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Bạn ñạo khắp nơi ñều hướng tâm và cầu chúc bạn ñạo Houston tai qua nạn khỏi ,Thân Tâm An
Lac,Vạn Sự May Mắn.
Nam Mô A Di ðà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái,
Võ Quang
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin hướng tâm cầu nguyện:
Ông Lim Cheav Meng
Sinh năm 1930 tại Campuchia Vãng sanh ngày 31/8/2017 tại Melbourne
Hưởng thọ 88 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Hiếu và Hương cùng tang quyến cãm tạ bạn ñạo.
Kính Bái.
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