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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 tỏa 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) Chơn lời là sao?
2) Tiến hóa bằng cách nào?
3) Tại sao phải đau khổ?
4) Xuống địa ngục khổ bao lâu?
5) Qui nguyên bằng cách nào?
6) Rõ hành trình bằng cách nào?
7) Quí yêu Trời bằng cách nào?
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1) Montréal, 06-04-2006 3 : 00 AM
Hỏi : Chơn lời là sao?

2) Montréal, 07-04-2006 3 : 10 AM
Hỏi : Tiến hóa bằng cách nào?

Ðáp : Thưa chơn lời là sự thật
Kệ :
Tiến hành đắc pháp là nói thật
Khai triển quân bình tiến tới luôn
Cảm thông Trời Ðất chẳng tréo trồng
Duyên Trời tận độ trong tiến hóa

Ðáp : Thưa tiến hóa bằng đời lẫn đạo
Kệ :
Khai thông trí tuệ khỏi ước ao
Thành tâm tận độ người đau khổ
Khai triển chính mình niệm Nam Mô
Càn khôn vũ trụ chuyển tự vô

3) Montréal, 08-04-2006 3 : 15 AM
Hỏi : Tại sao phải đau khổ?

4) Montréal, 09-04-2006 3 : 20 AM
Hỏi : Xuống địa ngục khổ bao lâu?

Ðáp : Thưa tại vì thiếu tu
Kệ :
Mê lầm tự tạo thêm đau khổ
Trí tâm không khai duyên không có
Tự mê lộn xộn tạo nấm mồ
Chôn thân trong khổ xuống địa ngục

Ðáp : Thưa xuống địa ngục khổ triền miên
Kệ :
Tan thương khóc khổ rên ầm ỉ
Trí tuệ không thông trong động loạn
Khổ hành tự thức gieo duyên tốt
Cần tu tiến hóa quí thương Trời

5) Montréal, 10-04-2006 3 : 30 AM
Hỏi : Qui nguyên bằng cách nào?

6) Montréal, 11-04-2006 3 : 35 AM
Hỏi : Rõ hành trình bằng cách nào?

Ðáp : Thưa qui nguyên bằng cách hành chánh
pháp
Kệ :
Khai thông trí tuệ pháp phân minh
Duyên Trời tận độ trong pháp trình
Thành tâm học hỏi tìm chơn lý
Sửa mình tiến hóa rõ hành trình

Ðáp : Thưa rõ hành trình bằng cách thực hành
chánh pháp
Kệ :
Thực hành chánh pháp rõ cách tu
Duyên đạo tình đời không lẫn lộn
Qui nguyên thiền giác rõ sang tồi
Tâm tu tự thức duyên may Trời độ

7) Montréal, 12-04-2006 3 : 50 AM
Hỏi : Quí yêu Trời bằng cách nào?
Ðáp : Thưa quí yêu Trời bằng cách tu chánh pháp
Kệ :
Mênh mông Trời Ðất thông thiên địa
Học hỏi không ngừng tự giác mê
Triền miên Trời độ không ngừng nghỉ
Thực hành chánh pháp năng tu trì
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
THỰC HÀNH VÀ LÝ LUẬN
Chúng ta đi lên trên chúng ta mới thấy học hỏi. Sự học hỏi chúng ta càng ngày càng nhiều,
càng gia tăng tốt đẹp, càng cởi mở. Sự giáo dục siêu phàm ở bên trên dìu dắt chúng ta và đưa chúng
ta tới nguồn cội, càng ngày càng minh cảm, càng ngày càng thấy rõ sự sai lầm của chính bản thân
của chúng ta, chính tư tưởng của chúng ta, chính sự ngu muội của phàm tâm ở thế gian, mỗi thứ mỗi
nghi kỵ, mỗi thứ mỗi tưởng ta hay hơn thiên hạ, đâm ra lái sai và đi sai rồi tự chôn vùi vào nơi tăm
tối mà tưởng ta là người trí thức học giỏi này kia kia nọ, rốt cuộc rồi ở trong cái mê muội mà thôi.
Thiếu thực hành, dùng lý luận để biện hộ che chở sự sai lầm sẵn có của chúng ta thì càng ngày càng
tăm tối.
Cho nên, các bạn học ngu, thực hành để thấy “mọi việc tôi đều phải thực hành và tôi phải kiểm
chứng tôi mới chịu” thì tự nhiên ở thế gian họ thấy các bạn ngu, không lý luận mà thực hành là ngu.
Nhưng mà những người lý luận thì làm sao thực hành nỗi!Lý luận quá nhiều, kinh sách để lại đã lý
luận quá nhiều, mỗi người giải một cách, rồi làm cho con người càng ngày càng tăm tối, rồi lợi dụng
sự sáng suốt một phần nào sẵn có đó, rồi tưởng rằng ta có thể đạt thành “đó là chơn lý, đó là đúng”
thì sai rồi!Chơn lý nó bao gồm thực hành, rồi mới có lý thuyết. Còn không thực hành mà cứ dụng cái
lý, thuyết ra, làm sao các bạn tiến được? Phải thực hành mới thấy. Tuy rằng các bạn tưởng rằng, thực
hành cái phương pháp vô vi này là các bạn ngu dốt, nhưng không đâu! Tôi dám bảo đảm cho các bạn
một trăm phần trăm các bạn không phải ngu dốt! Ngu dốt là đối với người thiếu thanh tịnh mà thôi.
Nếu các bạn tu mà đạt tới sự thanh tịnh, thì các bạn không còn sự ngu dốt nữa, các bạn sẽ sáng suốt,
các bạn có thể hiểu một lần hai việc. Ðó, có sanh thì các bạn cũng hiểu luôn tử, mà có tử thì các bạn
hiểu luôn sanh. Các bạn ổn định, ổn định, ổn định!
Có tối các bạn hiểu sáng, sáng các bạn hiểu tối, thì luôn luôn các bạn ổn định để tiến hóa,
không bao giờ bị kẹt nữa. Các bạn có cái chìa khóa đời đời thăng tiến thì sướng hơn là các bạn sống
một chiều lý luận mà không đi. Các bạn dùng lý trí để lý luận việc này việc kia việc nọ, mà các bạn
bỏ cái xác thân, bỏ cái trách nhiệm của các bạn. Tôi đã nói: “Cái bản thân của các bạn là tiểu thiên
địa”, mà các bạn không soi sáng lấy các bạn làm sao tiến hóa?
Cho nên, chúng ta tu cho đạt tới thanh tịnh rồi chúng ta mới tiến hóa. Chính mình tự tiến. Mỗi
mỗi đều kêu gọi các bạn thực hành để đi đến nơi các bạn muốn biết. Một vị Phật anh hùng tu đã
thành công, tu trong động loạn đạt tới thanh tịnh. Thì chúng ta cũng phải tu từ trong động loạn đạt
tới thanh tịnh.
Nói Ngọc Hoàng Thượng Ðế là cha Trời thì nguồn cội chúng ta là nơi Ngọc Hoàng Thượng
Ðế thì chúng ta cũng là Ngọc Hoàng Thượng Ðế. Mà nếu các bạn không tu, không thanh tịnh, không
trở về nguồn cội. Chúng ta ở trong tánh chất vô cùng tận của Ngọc Hoàng Thượng Ðế. Mà nếu
chúng ta không chịu trở lại với nguồn cội thì làm sao đạt được?
Cho nên, chúng ta thấy rõ rồi, thực hành hằng đêm, các bạn thấy rõ rồi. Các bạn đả thông mọi
việc, khai thông mọi việc từ kẹt đi tới không, từ điểm này tới điểm kia, thì điểm nào rồi đây cũng
thông hết, quy về một nẻo trong thanh tịnh đời đời, thì các bạn thấy. Chính mình đã thực hành được,
mình sung sướng biết bao.
Ở đời, ở thế gian này các bạn đi học chưa tìm ra một đồng tiền, chưa làm được một việc gì cho
xã hội, rồi một ngày kia các bạn thành công, học thi đỗ đạt, rồi các bạn thành công các bạn có đồng
lương, các bạn thấy có sự sống an vui. Các bạn thấy sung sướng không? Rồi các bạn tu đàng này,
thực hành rồi các bạn đạt, các bạn trở về một vị Thánh, một vị Thần, vị Tiên, vị Phật rồi thì các bạn
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thế nào? Còn sung sướng gấp triệu lần ở thế gian nữa. Tại sao không giữ lấy mà thực hành rồi đoán
xét sai lầm. Nghi kỵ, đi sai lầm, chính mình dẫn mình, tự dẫn mình vào trong bóng tối, quên mình.
Mình ở thế gian, biết học để thành đạt, mà cái cảnh sáng suốt lại không chịu vun bồi để hưởng,
rồi đâm ra nghi kỵ, rồi tăm tối, không chịu thực hành, vun bồi sự lường biếng, chậm trễ, dâm ô, rồi
làm sao? Ðạt được cái gì? Sự thành đạt của các bạn có chút xíu thôi. Ông trời đã cho các bạn thấy
rồi, một cơn dâm ô của các bạn ở trong sung sướng có mấy phút đồng hồ rồi thôi, hết rồi đâu có sung
sướng triền miên được?
Ðó! nó cũng cho các bạn thấy rằng ở trong thanh tịnh, khi muốn, nó động, rồi thì nó lại tịnh,
một giây lát mà thôi, không được bền, không được lâu. Rồi cái tu này nó sẽ cho các bạn thanh tịnh
đời đời, sáng suốt nhẹ nhàng hơn, cao đẹp hơn, tâm tư của các bạn được cởi mở ổn định hơn, thì
chúng ta có cơ hội tốt đẹp, tại sao không làm? Ðời: chúng ta phục vụ tốt đẹp. Ðạo: chúng ta lại được
thanh thản tiến hóa. Ðời Ðạo song tu quý báu biết là bao nhiêu.
Nhiều bạn muốn tu thực hành đem phần trí thức của chúng ta suy luận đủ thứ, rút cuộc không
tới một bước, không dám bước vào, sợ đạo gạt mình, thiếu sáng suốt, không chịu, không xét, nhưng
mà rốt cuộc mình tự gạt, mình chậm trễ, mình dừng chân lại một chỗ không tiến tới, không tiến nữa.
Rồi tới giờ phút lâm chung, đau khổ, ăn năn hối cải, nhưng mà không kịp.
Cái việc ăn năn hối cải không phải là một chuyện trong giờ phút khắc, nó phải cả một hành
trình sửa chữa. Các bạn muốn sửa căn nhà cũng phải mất thời gian tính, huống hồ gì một cái tiểu
thiên địa của các bạn. Nó đang đang sống trong động loạn, nó đã vun bồi sự phức tạp tăm tối, nó làm
cho các bạn chậm tiến, rồi muốn sửa lại cũng cả một thời gian.
Cho nên, chúng ta có cơ hội thức giác thì phải nắm đó mà làm, phải hết sức mình để cứu mình.
Nếu chúng ta không chịu hết sức mình cứu mình thì chẳng ai cứu chúng ta hết.
Cho nên, cái con đường tu trong hành trình, chúng ta đã rõ mục đích và chúng ta nhất định
phải trở về nguồn cội. Phải tìm ra ta, tìm ra phần hồn, thì tìm ra tất cả. Mà muốn có phần hồn thì
phải thanh tịnh. Nếu thiếu thanh tịnh thì không bao giờ thấy rõ nguyên năng của chúng ta, không bao
giờ thấy rõ mức đến cũng như mức đi.
Cho nên, các bạn có một cơ hội rất tốt ở ngày nay, biết tự sửa mình, không đá động một ai,
không phiền trách một ai bằng mình sửa mình, do con đường tâm tư của các bạn xét và quyết định,
thì cứ bao nhiêu đó mà làm. Cố gắng hành ngày đêm, có thời giờ rảnh chúng ta nên hành cho ta, sửa
ta, còn hơn chúng ta tìm những sự động loạn, mà đã làm cho tâm hồn chủa chúng ta bất ổn. Cảm ơn
các bạn.
THƠ
HUỆ NĂNG !
Huệ Tâm sẳn có ở trong lòng
Tinh tấn hành thiền đục lóng trong
Thấu hiểu nghiệp duyên mình sửa tiến
Khai thông tam giới trở về không
Thoát dòng tục lụy lên bờ giác
Hạnh đức vun bồi gắng lập công
Dũng cảm hành trình vô quái ngại
Góp phần thiện nghiệp của Sư Ông.
Bình Dương, 10-04-2006
Nguyễn Hiền.
===
PHÁP LUÂN !
Một bầu Vô Cực ở không trung

Huyền bí hoá sanh khắp tận cùng
Nuôi dưỡng vạn linh đồng tiến hóa
Bảo tồn nguyên khí diệt trừ hung
Pháp luân nối lại đường Thiên xích
Ánh sáng Từ Quang tỏa khắp vùng
Phá chấp phá mê rời ái dục
Song Tu Ðời Ðạo giữ trung dung.
Bình Dương, 14-04-2006
Nguyễn Hiền.
====
GIẬN HỜN !
Tu Thiền đừng tự ái
Mới kích đã giận hờn
Nghĩa tình bạn sạch trơn
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Gặp nhau không nhìn mặt
Tình đời còn cố chấp
Việc Ðạo khó thành công
Khó lóng đục khơi trong
Vì si mê sân hận
Thiền xin đường lười biếng
Bớt bàn chuyện thị phi
Ba pháp gắng thực thi
Thân tâm luôn mạnh khỏe
Nghiệp duyên mình chưa tỏ
Ðừng bàn luận Thiên Cơ
Tâm tánh lấm bùn nhơ
Lo siêng năng niệm Phật
Tâm còn nhiều tham dục
Hành đạo chẳng phân minh
Tham lợi danh hại mình
Lâm chung sanh hối tiếc
Tu hành tầm lý đạo
Tâm trí mãi đa nghi
Không dứt khoát thực thi
Mong gì kết quả tốt
Nghiệp trần ai cũng có
Căn quả thật khác nhau
Ðừng nãn chí chậm mau
Có hành là có tiến
Chỉ sợ ma làm biếng
Nó phá đám mỗi đêm
Uể oải thích êm đềm
Phải kiên trì qua ải
Cố gắng vào Ðiển giới
Mới diệt tham sân si
Thực hiện tâm Từ Bi
Hoà tan vào cảnh khổ.
Bình Dương, 03-04-2006
Nguyễn Hiền.
====
ÐI BỘ CÔNG VIÊN –
THIỀN HÀNH HÒA BÌNH THẾ GIỚI
SÁNG ÐI BỘ CÔNG VIÊN
DÒNG NGƯỜI ÐI HỐI HÃ
NHỊP SỐNG TRẺ TRÀO DÂNG
SỨC SỐNG LUÔN SÔI ÐỘNG

NGƯỜI CHẠY BỘ VÒNG QUANH
NHẸ NHÀNG CHEN LÁCH VƯỢT
CÙNG ÐI THIỀN CA NHỊP
ÐỒNG TU CHƠN HÀNH THIỀN
THIỀN HÀNH SÁNG TỐI MÃI
MỒ HÔI TRƯỢT ƯỚT ÁO
KHÍ THANH ÐIỂN KHỎE RA
NGƯỜI GIÀ HOÁ EM BÉ
NỤ CƯỜI HIỀN HÒA HA
GHẾ ÐÁ CÔNG VIÊN TỌA
LẶNG LẼ NGƯỜI ÐI QUA
NGƯỜI GIÀ BỊNH TỪNG BƯỚC
VÒNG SINH DIỆT KHÔNG NGỪNG
HẠNH PHÚC AI HIỂU ÐƯỢC
VÔ VI TỪNG LỜI CA
BÉ TÁM TÂM KHÔNG ÐIỂN
GIẢI UẤT KHÍ TIM GAN
CHUNG THIỀN VUI SINH HOẠT
DÌU NHAU TA TIẾN CHUNG
PHÁT TRIỂN ÐIỂN NĂNG HÀNH
NHANH NHANH ÐỀU ÐÚNG PHÁP
SỨC SỐNG CHA TRỜI BAN
HỒNG ÂN QUANG TÂN ÐỘ
HOÁ HOÁ SINH SINH TIẾN
THẲNG LÊN ÐƯỜNG ÐIÊU LUYỆN
QUÝ YÊU TRỜI PHẬT ÐỘ
THÀNH TÂM TU LUYỆN MÌNH
SỬA MÌNH HẾT KHỜ NGU
HỘI TỤ VINH QUANG ÐIỂN
THẲNG TIẾN MỘT LÒNG TU
NHẠC THIỀN CA ÊM RU
5 THÀNH CỦ CHI 27-4-2006
====

TU THUẬT THI (13)
Minh taâm thaáu ñöôïc choå an nhaøn
Phaûi saïch nôï roài coõi traàn gian
Quyeát chí lo tu naøo thaáy khoù
Vaøo thieàn laëng leõ chaúng mô maøng
Tònh toaï höôùng taâm veà phía tröôùc
Thaân taâm thanh tònh giöõ laëng trang
Queân heát vieäc ñôøi loøng thanh nheï
Hoàn naøy raïo röïc coûi Taây phang.
Phaùp lyù voâ vi raát nhieäm maàu
Chòu haønh ñaït ñöôïc coù gì ñaâu
Tam muoäi boù tay kieàm laáy taùnh
Kieát giaø troùi chaëc ñònh caøng laâu
Nghieäp gaây kieáp tröôùc nay nhaän laáy
Phaûi traû baây giôø taän thaâm saâu
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Trôû veà ñöôøng ñaïo sôùm lo tu

Beàn chí tu haønh cho döùt saïch
Trôû veà caûnh cuõ chaúng lo aâu
Thanh Söõ (TVTLTC)
======

TÖÏ THUAÄT THI (14)

Tam taøi hieäp ñuû coù gì lo
Ngöôøi giöõa ñaát trôøi daønh saün cho
Ñoaït ñöôïc tieân thieân thoâng caùc khieáu
Phaùp luaân thöôøng chuyeån chaúng coøn lo
Vaän haønh thoâng suoát hoaø nguõ taïng
Hít nheï thu vaøo voán Trôøi cho
Vía Hoàn hoaø hôïp nôi coõi Phaät
Qua roài khoå naïn khoûi ñaén ño
Hoïc ñaïo Tieân caàn phaûi luyeän tinh
Tinh naøy nam, nöõ saün nôi mình
Cuûa quí Trôøi ban cho nhaân loaïi
Saün coù nôi thaân raùn giöû gìn
Tu phaûi luyeän tinh hoaø vôùi khí
Tinh khí hieäp roài thaàn môùi minh
Ñaïo ñôøi ñoâi ngaõ nay phaân roõ
Thaùnh thai kòp luùc keát neân mình.
Thanh Söõ (TVTLTC)
=======

TÖÏ THUAÄT THI (15)

Bí quyeát phaùp thieàn ôû choå tu
Giaûi toaû taâm ta khoûi nguïc tuø
Giôø ñöôïc an nhieân rôøi voïng nieäm
Taâm minh hueä saùng chaúng coøn lu
Thieän aùc, Phaät ma, loøng ta ñoù
Giaùc ngoä lo haønh ñeå phaù ngu
Thöùc taùnh ngöôøi ñôøi mau tónh ngoä

Phaät coù ñaâu xa maõi kieám hoaøi
Taâm an laø Phaät coù naøo sai
Ñoâi maét aâm döông hoaø nhaät nguyeät
Tai thaoâng thuyû hoaû ñöôïc an baøy
Nghieäp chöôùng lo gì khoâng giaûi ñöôïc
Thaàn toaû saùng soi cöûa Lieân ñaøi
Tai maét, ngöôøi ngöôøi ai chaúng coù
Hoaø hieäp xong roài Phaät taùnh khai.
Thanh Söõ (TV TLTC)
=========
TÖÏ THUAÄT THI (16)
Tai maét nghe nhìn khoå laém thay
Giöõ mình thanh tònh chaúng phieàn ai
Khoâng nghe chaúng thaáy sanh chôn taùnh
Tinh khí hieäp roài keát thaùnh thai
Coâng phu roõ bieát phaàn thanh tröôïc
Phaùp luaân giaûi toaû vieäc beân tai
Trong ta tam böõu laø gia baûo
Cuûa quí cöôøi ai chaúng bieát xaøi
Cuûa quùi taïi sao chaúng bieát xaøi
Thaàn nôi con maét, khí taïi tai
AÂm döông ôû ñoù lo gì nöõa
Tinh khí troøn ñaày chôù hoûi ai
Maét trôû vaøo trong thaàn môùi tònh
Laéng tai ñieàu töùc khí truøng lai
Chôn taâm roõ hieän trong tieàm thöùc
Kieán taùnh phaät roài naøo coù sai
Thanh Söõ (TVTLTC)
BẠN ÐẠO VIẾT

Theo Bước Chân Thầy
Thời gian qua nhanh!
Mới hôm nào mừng xuân Bính Tuất mà nay gần được nửa năm rồi. Đaị Hội Hồi Sinh Sum
Vầy ở Singapore đang còn âm hưởng mà nay sắp tới Đaị Hội Hội Tụ Quang Vinh ở Thaí lan đấy.
Người tu Vô Vi sướng thật, cứ như lúc nào cũng có Đại Hội ở trong lòng cũng như ở bên
ngoài, luôn vui vẽ thanh thoát như Tiên tại thế. Nghiã là lúc nào, nơi đâu có Thầy đến là nơi đó có
mùa xuân, có Đaị Hội.
Những ngày Đức Thầy về Nam Cali, ngày nào cũng là ngày vui cho dù mưa dầm hay nắng
hạn, tất tất đều vui cả. Mọi người hân hoan chờ cho đến ngày thứ bảy, chủ nhật để nghe ngóng từ
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Ban Thông Tin của Trụ Sở Vô Vi ở Westminster gọi điện thoại nhắc chừng: A lô! A lô! Chủ nhật
này Thầy tới Trụ Sở, nếu anh, chị, bác hay cô có rãnh nhớ ra Trụ Sở gặp Thầy nhé…OK..OK.
Thế là chủ nhật đó, nếu có tới Trụ Sờ sẽ thấy xe cộ nhiều, đông đủ các khuôn mặt thân
thương, già có trẻ có, bé con cũng có, tề tụ về để gặp Đức Thầy.
Hình như ai cũng thích được gần Người, dù chỉ nghe hay thấy một chút cũng đủ vui rồi.
Hôm đưa Thầy đi New Jersey và Canada, mọi người bịn rịn và muốn khóc vì thương nhớ
Người.
Đưa người đi không đưa sang sông,
Sao có tiếng sóng ờ trong lòng?
Thanh Tâm
Bây giờ nghe được Đức Thầy về Nhẩn Hòa trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Thiền Viện
và 10 năm xây dựng Giảng Đường, nên bạn đạo rỉ tai nhau kéo nhau về thăm Nhẩn Hòa. Nơi mà bao
nhiêu năm đứng đợi Người về. Vì lâu lắm rồi, kể từ khi khánh thành cái Giảng Đường tới giờ Thầy
chưa có về thăm lần nữa.
Mọi người khắp nơi cùng hẹn nhau ở một điểm, đó là NHẪN HÒA .
Kẻ đi máy bay, người đi đường bộ.
Đường nào cũng đến La Mã.
Và Thầy đến hôm thứ năm, rồi bạn lần lượt đến hôm thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật là ngày
họp chánh. Rất đông, có khoảnG hơn 140 bạn đạo, mặt mày ai cũng tươi rói như bắt được vàng.
Dù đi đường xa từ Orange County (Quận Cam) đến Washington State mà thay phiên nhau lái
xe liên tục, với vận tốc 70 miles/giờ, cũng phải mất 19 đến 20 giờ. Đường Xá trơn tru chứ không gặp
ghền lắc lẻo khó đi. Mà có khó đi đi nửa thì vẩn cứ đi. Vì đây là cơ hội bằng vàng.
Đường không đi không đến,
Chuông không đánh không kêu.
Đi để gặp lại Thiền Viện Nhẩn Hòa, hai chữ mà lâu nay các bạn đạo cứ học mãi học hoài mà
chưa thuộc. Đường tu chông gai đưòng đời lận đận. Tu đâu có phải dể, thử thách cam go thiếu Nhẩn
thiếu Hòa là trược.
Thi ơi là thi
Sinh mi làm chi?
Ơi Nhẩn Hòa
Hởi Nhẩn Hòa
Buồn vui vì mi….
Mặc dù đường xá xa xôi, mà các bác lớn tuổi cũng như những thanh niên lặn lội đi đến Nhẩn
Hòa để gặp Thầy, gặp bạn. Ai nấy vui vẽ như là ngày Tết.
Mừng nhất là anh chị Vượng và các bác, các chị ở Seatle được có mấy ngày vui sướng, được
đón tiếp Đức Thầy, Bà Tám và phái đoàn tùy tùng xa giá đến thăm Thiền Viện. Có sự hiện diện của
anh chị Trần Đình Long và gia đình, cũng như các bạn đạo đến từ khắp mọi nơi, như Oregon và
Canada ranh giới Mỹ Quốc.
Hàng cây xanh dẫn đến Thiền Viện vẫn còn đó, có vẽ xanh hơn vì mưa nhiều. Nơi đây có khí
trời lành mạnh như ở Đà Lạt với những rừng thông xanh rì. Mà có người đã ước muốn kiếp sau xin
làm cây thông. Vì giống thông toát ra mùi thơm từ thân cây, thông là loài ví như người quân tử đứng
thẳng giữa trời an yên tự tại.
Mặc ai hỏi mặc ai không hỏi tới,
Ta vẫn là ta, vẫn hướng thượng, hưởng thanh khí điển lành của Trời Đất.
Thiền Viện đã xây cất từ 10 năm rồi. Sau ngày khánh thành có cất thêm nhà bếp và có nới
rộng mặt bằng cùng làm hồ cá, có nhà Thủy Tạ, có hồ Bán Nguyệt và các Tiên Ông ngồi đánh cờ, có
lả vọng buông câu v..v.. và v..v… Thật là thơ mộng, lại có Trà Đình để ngắm trăng uống trà. Thật là
romantic các bạn ơi.
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Bạn đạo về đây chiêm ngưởng vẽ đẹp, thanh cảnh của thiên nhiên pha lẩn nhân tạo. Bạn đạo
đua nhau chụp hình, quay phim lưu niệm v..v..
Tối đến lửa trại được nhóm lên để đồng ca lên.
Trong đêm thâu
Quanh ánh lửa hồng
Dưới ngàn cây xanh lá.
Anh em ta quay quần chốn này cất cao muôn lời ca…
Vui ghê! Vui thật là vui quá xá vui…
Lại không quên bài ca Ô Hê! Ô Hê!
Còn gì thú vị bằng những giây phút tuyệt vời bên Thầy bên bạn. Già cũng như trẻ đều hòa
lẫn bên nhau như cùng chung một nhịp thở “Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai”
Mùi thơm của khoai lang và bắp nướng do mọi người đua nhau mua về nướng trong bếp lửa
hồng, ăn bùi bùi ngọt ngọt thật là ngon ghê.
“Khoai lùi bếp, nóng ngon hơn là vàng”
Và những buổi sinh hoạt của các bạn đạo cùng nhau trao đổi tu học bên sự chứng kiến của
Đức Thầy, cũng như kể cho nhau nghe tiểu sử của Thiền Viện từ những ngày đầu mua đưọc miếng
đất. Lúc đó các anh Long, anh Vượng, anh Trực v..v. hãy còn là những thanh niên đầy nhiệt huyết.
Cầm cái rựa đốn cây Săn Kiền Kiền đem về làm nốt làm thuyền. Đi buôn đi bán có tiền cho vay (
câu vè của Huế đó ) chứ các anh thì có dư tiền đâu mà cho vay? Chặt mấy cái cây rừng, bức gốc bức
rể là chuyện dễ như ăn cơm sườn.
Vậy mà bây giờ các anh đã gần thất thập cổ lai hy rồi, mà trông tướng mạo vẫn còn oai ra
phết, nhất là anh Trần Đình Long trẻ mãi không già và thích được gọi là Bé Long lắm phải không ?
hà hà.
Còn chị Long hồi đó sau khi khai hoang miếng đất rồi trồng rau, trồng cải, trồng cà. Cà muối
để ăn như Đức Thầy thuở mới tu vậy. Thanh đạm mà ngon.
Công lao các anh các em xây đắp bây giờ có người tới thăm là mừng quá xá ta ơi. Nhất là
Thầy tới nữa là Đại Phúc.
Thế mới đáng là Nhẩn Hòa chứ các bạn nhỉ.
Sau giờ tu hoc là ăn những bửa cơm chay mà đầu bếp ở xa cũng như gần trổ tài nấu nướng
chế biến thức ăn ngon bổ như mì xào, cháo bào ngư, tàu hủ kho sả ớt. Chu choa ơi ngon chi là lạ. Có
chị Hạnh, chị Ngọc Vân ở Canada, Chị Quí Lê ở Vĩ Kiên xã thân nấu và em Hồ Mỹ lúc nào cũng
hiền hòa, bác gái Vương Thanh Tứ lúc nào cũng vui vẽ phục dịch đời đạo song toàn. Nhân ngày Lễ
Mẹ, xin vinh danh các bác như Bác Bích, Bác Gái mẹ của Thanh Sơn và các bác khác, chị Long, chị
Vượng v..v..Thực đơn được vét sạch vô cái bao tử hết, thật là sướng.
Tối đến Thiền Viện chứa trên 140 người quay quần bên nhau, và lúc ngủ sắp lớp từ phòng
thiền trên lầu cho tới dưới nhà, thật là ấm cúng. Mền gối được Thiền Viện chu đáo cung cấp đầy đủ,
không cần chạy máy sưởi cũng đủ ấm.
Chưa bao giờ mà vui như vậy, nếu có mấy chú muỗi lai vãng chắc mấy chú thấy đông người
quá , phải sợ bay đi mất vì không biết chích ai bây giờ. Cám ơn chú muỗi.
Bao nhiêu tình bấy nhiêu nghĩa giữa bậc Tôn Sư và Đệ Tử được thể hiện lên lúc nầy thật đậm
đà thật ưu ái có bút mực nào tả hết.
Những ngày vắng vẽ thanh tịnh bổng dưng được hâm nóng qua tiếng nói, tiếng cười bên ánh
lửa hồng trong đêm khuya có gió mát và mùi thơm của hương rừng.
Cái lành lạnh của mùa xuân cũng được tan biến trong đêm dưới ngàn sao đang mắc trên
cành cây. Đâu đây như có tiếng róch rách của nước xuyên qua hòn non bộ, quá tuyệt vời!
Cảnh tiên tại thế. Cám ơn sự đóng góp của tất cả quí vị đã tạo dựng nên cái cảnh nầy. Nay
mai có dịp sẽ dừng chân ghé các Thiền Viện để thăm và học hỏi.
Đi một bước đàng
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Học một Sàng Khôn.
Cuộc vui nào cũng tàn, mọi người vui vẽ từ giã nhau trở về nơi cư ngụ. Khi ngòi bút này viết
trên trang giấy, là Đức Thầy và phái đoàn đã tiếp tục đi trên đưòng hoằng pháp ghé thăm bạn đạo
vùng Oregon hai đêm. Sau đó Đức Thầy đã ghé lại ở 1 đêm tại Mount Shasta trên con đường viếng
thăm Thiền Viện Hai Không bằng xe. Đức Thầy đã lưu lại thiền viện Hai Không hai đêm, sau đó về
San Jose tiếp kiến các bạn đạo nơi đây sáng chủ nhật vừa qua tại Võ Đường Hùng Vương . Đến hôm
nay thì Đức Thầy đã về lại San Diego để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ kế tiếp.
Xin Hẹn gặp lại các bạn tuần sau về phóng sự của thiền viện Hai Không và San Jose.
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đạt Thiên Tôn
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Vĩ Kiên Phật
Vạn vật Thái Bình
California, ngày 14 tháng 5 năm 2006
Thanh Tịnh Mai
THÔNG CÁO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI “ HỘI TỤ VINH QUANG”
TẠI BANGKOK (ngày 19 tháng 5 năm 2006)
1) VỀ VIỆC ĐƯA ĐÓN TẠI PHI TRƯỜNG:
Xin Tất Cả Các Bạn Đạo tham dự đại hội vui lòng cho Đại Diện Ghi
Danh biết ngày giờ đến và đi cùng chuyến bay của mình ngay, để
hãng dịch vụ đưa đón tiện việc sắp xếp đầy đủ xe cộ theo nhu cầu ấn
định. Vì mùa hè 2006 là lễ của Nhà Vua bên Thái, nên việc vận động
cho có đầy đủ xe không phải là một việc đơn giản, nếu hãng dịch vụ
không được thông báo sớm.
Mặc dù hạn chót cho việc thiết lập danh sách đưa đón bạn đạo là :
ngày 15 tháng 6 năm 2006, nhưng sự phúc đáp sớm hơn thời gian kể
trên sẽ rất cần thiết cho hãng dịch vụ được phục vụ tốt.
Những bạn đạo đã mua vé máy bay qua BTC không cần cho biết ngày giờ
đưa đón vì chúng tôi đã có lịch trình của các bạn.
Hãng dịch vụ đưa đón sẽ dự trù đủ xe để chở mỗi hành khách với
hai hành lý. Nếu hành khách nào có trên hai hành lý, thì mỗi hành
lý cần trả tại chỗ thêm là 2$, hoặc nếu cần thu xếp thêm xe để
chuyên chở là $25US cho mỗi xe van 9 chỗ ngồi.
BTC sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp đưa đón
vào giờ phút chót, nếu hãng dịch vụ không có tên của các bạn trong
danh sách. Kính mong các bạn đạo vui lòng thông cảm cho những trở
ngại có thể xảy ra vào giờ phút chót, nếu họ không được thông báo
trước.
2) Bảng Tên Cần Có Hình :
Những bạn đạo nào chưa nộp cho Đại Diện Ghi Danh của mình một tấm
ảnh cở 2x3, xin vui lòng gởi ngay 1 tấm hình hay gởi digital photo
qua email, để BTC có thể làm thẻ cho các bạn. Mỗi bạn đạo đều cần
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có bảng tên do BTC phát trong ngày check-in vào khách sạn để có
thể tham dự đại hội.
3) Trật Tự & An Ninh cho Chung:
Vì trật tự & an ninh cho chung, số ghế trong hội trường có giới hạn tùy thuộc
vào số bạn đạo ghi danh chính thức. Do đó Ban Tổ Chức Đại Hội sẽ không chấp nhận
những trường hợp ghi danh tự túc hay giải quyết việc ghi danh vào giờ chót.
Đức Thầy có lời nhắn nhủ như sau : “Các bạn nghèo vật chất nhưng tâm không có
nghèo…, nếu không có phương tiện nên ở nhà, giữ tâm thanh tịnh, thiền hướng về Đại Hội,
vẫn hưởng được Thanh Quang Điển Lành ban chiếu. Đại hội cần có không khí trang
nghiêm và trật tự. Mọi người cần tôn trọng qui luật chung. Đó là tinh thần xây dựng và tự
trọng”.
Sự Hợp Tác của các bạn đạo là một đóng góp cao quý cho đại hội được
thành công.
Kính chúc Quí Bạn thân tâm an lạc
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái,
THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN GHỆ
ĐẠI HỘI “HỘI TỤ VINH QUANG”
Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo sắp đi tham dự Đại Hội “Hội Tụ Vinh Quang”
tại Thailand vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ đại hội đêm 18/08/2006.
Vì thời gian trình diễn có hạn, mong quý bạn vui lòng ghi danh trước ngày 30/07/2006 để chúng tôi
tiện việc sắp xếp chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên hơn về thời gian trình
diễn. Chúng tôi sẽ ngưng việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục. Kính mời các ban văn nghệ của
mỗi thiền đường địa phương khuyến khích và ghi danh cho những tài năng văn nghệ của địa phương
mình.
Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gởi về địa chỉ email: vannghevovi@yahoo.com
Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau:
•
Subject của email: Van Nghe
•
Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện
•
Địa phương / Thiền Đường
•
Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch v.v.)
•
Thời gian trình diễn
•
Nội dung và lời muốn được MC giới thiệu cho màn trình diễn
Chúng tôi sẽ thông báo quý bạn nào đã ghi danh đóng góp về chương trình và thời gian trình diễn
sau khi đúc kết được chương trình.
Chân thành cảm ơn và mong được sự hưởng ứng ghi danh văn nghệ của quý bạn đạo.
Thân mời,
Ban Văn Nghệ Đại Hội,
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,
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