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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) Rắc rối không còn xây dựng tiến?
2) Tiến thân để làm gì?
3) Thức triền miên là sao?
4) Thức là sao?
5) Pháp tâm an là sao?
6) Thực hành chơn pháp là sao?
7) Hiểu thấp cao để làm gì?
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1) Nhẫn Hòa, 04-05-2006 10 : 55 PM
Hỏi : Rắc rối không còn xây dựng tiến?

2) Nhẫn Hòa, 05-05-2006 11 : 05 PM
Hỏi : Tiến thân để làm gì?

Ðáp : Thưa rắc rối khó tiến thân
Kệ :
Thực hành chánh pháp tự góp phần
Thành tâm tự giác tự tiến lần
Chuyên cần tu tiến rõ nghĩa ân
Nguyện tu tự góp phần xây dựng

Ðáp : Thưa tiến thân mới thực dụng tiến
Kệ :
Qui hội tình người tâm đắc thức
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền
Thành tâm hướng thượng thức triền miên
Tự tu tự đắc qui hợp tác

3) Nhẫn Hòa, 06-05-2006 11 : 10 PM
Hỏi : Thức triền miên là sao?

4) Nhẫn Hòa 07-05-2006 11 : 20 PM
Hỏi : Thức là sao?

Ðáp : Thưa thức triền miên là hiểu được chiều sâu Ðáp :
Kệ :
Không cầu và tự hiểu sự thăng hoa
Thức giác tự hợp hòa tới nơi
Quân bình tự hiểu luật của Trời
Thực hành thức giác tự thảnh thơi

Thưa thức là hiểu được rõ ràng
Kệ :
Tự tu tự thức trí tâm an
Dẹp loạn tâm trí khó bàng hoàng
Thân tâm ổn định khó bàng hoàng
Thành tâm tu tiến pháp tâm an

5) Nhẫn Hòa, 08-05-2006 8 : 00 AM
Hỏi : Pháp tâm an là sao?

6) Oregon, 09-05-2006 7 : 55 AM
Hỏi : Thực hành chơn pháp là sao?

Ðáp : Thưa pháp tâm an là rất có trật tự
Kệ :
Thực hành tiến hóa tự tâm an
Quán thông đời đạo tự luận bàn
Qui nguyên thiền giác tự bạc bàn
Thực hành chơn pháp trí tâm an

Ðáp: Thưa thực hành chơn pháp tự luận bàn
Kệ:
Qui hội tình người tự chuyển sang
Quân bình phong phú tâm trí đạo
Chơn tu tự giác hiểu thấp cao
Phán xét tình thương chung một tàu

7) Oregon, 10-05-2006 8: 00 AM
Hỏi: Hiểu thấp cao để làm gì?
Ðáp: Thưa hiểu thấp cao để xét mình
Kệ:
Thành tâm tu tiến tự giảm khinh
Biết mình biết họ tự bạc bàn
Thương tình thực hiện điều cao quí
Học hỏi không ngừng tự giác tâm

Ðính chính : Phần kệ trong TBPTDN 570 ngày 03/05/2006, xin đọc là:
Sống không dấy động tự an yên
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền
Thành tâm tận độ sống mới yên
Cảm thức trần gian tự giải phiền
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
TÌNH THƯƠNG CỦA ÐẤNG CHA LÀNH
Tình thương vô cùng tận của người cha ở trong chánh giác, thương yêu dìu dắt chúng sanh, dìu
dắt các con của ngài lầm lạc, ra đi quên về. Hỏi vậy chứ, con đường đó xa hay là gần? Con đường ra
đi và con đường lầm lạc cũng chẳng là bao xa. Nó chỉ trược và thanh mà thôi. Trược là nó quên hẳn
đường về vì sự ham vui động loạn, cư trần, nhiễm trần, mỗi ngày mỗi gia tăng sự động loạn. Chính
bản thân nó đã tạo cho nó quên về, chồng chất, làm sao nhớ được đường về? Ðộng loạn, làm sao
hưởng được sự thanh tịnh?Cho nên, chúng ta tu cái pháp tự giải. Giải tất cả những trược ô từ bộ đầu
đến chân, ngũ tạng đều khai thông trong bình thản, hòa tan với tất cả, thì cái ngày về trong thanh tịnh
mà thôi. Khi chúng ta đạt được thanh tịnh rồi, là chúng ta về đến nơi rồi. Cho nên, bình tâm để tu
sửa, giải cho nó đâu đó có trật tự thì đi về đến nơi chứ không chậm trễ nữa. Chậm trễ là vun bồi, thu
thập trược khí nhập tâm, luận sai, xét sai luôn luôn khó tiến giải.
Tình thương của một người cha tốt đối với con luôn luôn hòa nhẹ, kiên trì, chờ đợi ở trong sự
xây dựng của một tình yêu vô tận chan hòa cả càn khôn vũ trụ, cân nhắc mọi sự tiến hóa của con và
để dìu dắt con đến nơi bến giác. Ngoài người cha ra, chẳng có ai biết thương con bằng người cha.
Nhưng mà luôn luôn tại thế gian, đã đặt để một bài học phản tình thương đó, cho nó có cơ hội vun
bồi cái tự ái của nó, rồi mang phải tội bất hiếu. Sự bất hiếu đó làm cách biệt giữa tình thương của cha
con, thì định luật của càn khôn vũ trụ, ban cho nó luân hồi để tu luyện. Cái chữ hiếu của người con
đối với người cha theo định luật công bằng của càn khôn vũ trụ. Nó trong thanh thản yên ả chứ
không phải bồng bột luận xét tâm phàm.
Cho nên người tu phải hiểu rõ, rằng lúc nào chính chúng ta cũng tạo tội cho chúng ta, tạo sai
lầm trong tư tưởng của chúng ta, tưởng rằng kiến thức của chúng ta là sâu rộng, nhưng kết quả là
đào sâu luôn luôn tâm linh, quên đi sự vô cùng tận sẵn có, sự kiên trì thức giác sẵn có, mà cho đó là
đủ thì luôn luôn sai lầm. Cho nên, người chưa thoát tục, chưa hiểu sự sai lầm do chính nó đã tạo cho
nó, ăn năn hối cải để bảo thủ và giữ lấy sự ôn tồn lễ nghi để đối với một Ðấng Cha Lành.
Cha đời cũng như Cha đạo, phải kiên tâm tìm hiểu sự sáng suốt của người và thực hiện mọi sự
kính mến thương yêu chính đáng để hòa tan trong sự tiến hóa vô cùng tận, không có gì có thể lay
chuyển chơn tâm của tình thương giữa cha và con. Sự cao quý đó đời đời bất diệt. Chúng ta càng tu
càng thấy rõ sự bất hiếu, mà tưởng lầm ta đã làm trọn lành chữ HIẾU. Con người vô hiếu là vô căn.
Vô căn làm sao phát triển. Cây không rễ làm sao tranh thủ với thời gian cấp bách được? Phải có
nguồn cội. Phải có nguồn cội mới được, không nên chối cải không nguồn cội.
Khi chúng ta nhận xét có nguồn cội thì chúng ta mới thấy rõ ta là bất hiếu, tự che lấp sự sáng
suốt của mình mà đôi môi luôn luôn tìm sự sáng suốt sao được? Sớm hòa tan trong tình thương sẵn
có của người cha lành, nhiên hậu mới hưởng được cái cảnh vô tận đời đời thương yêu.
Bản chất của con người ở thế gian bị che lấp, bị che lấp bởi trần trược, cư trần nhiễm trần, bất
hiếu thảo, bất minh, làm sao tiến hóa nỗi? Có thể làm cho chúng ta ray rức tâm hồn vì thiếu sáng
suốt. Muợn pháp tu hành để tự giải những sai lầm, phải hành trì, đời cũng như đạo, một lòng một dạ
không lay chuyển, kiên tâm hành trì trong chu trình tiến hóa mới mong sớm đạt được chơn lý.
Thế gian đau khổ, thế gian eo hẹp, thế gian che lấp tất cả những tình thương chân chánh,
nhưng người phàm mắt thịt cho nó là đủ, làm sao tả hết được chơn lý mà đủ? Chỉ tạo cho nó yếu
hèn, quên căn bản. Xem cảnh thấy sự thành bại của con người, nên bình tâm tu luyện mới thấy rõ,
thấy sự sai của chính mình. Vong bổn, không biết căn bản đau khổ, trần trược, ma qủi là vong
bổn.Cho nên chúng ta có cái pháp tu để hướng về phần hồn, hiểu lấy sự căn bản thương yêu, mong
vá lại sự đổ vỡ từ đời qua đạo, phụ tình thương của phụ ái là một tội đáng tội nhất trong càn khôn.
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Mau mau ăn năn hối cải hướng về tình thương sẵn có, để tâm tính được ổn định, hoằng dương chánh
pháp mới sớm thấu triệt chân lý. Người tu cần phải sống trong sự nghiêm khắc, khắc phục, tự cảnh
cáo với mình, tự sửa chữa mình liên tục, ý thức rõ sự sai lầm trong kiến thức ngu muội, tưởng lầm là
mình sáng suốt. Vì lẽ đó mất cả thanh tịnh. Khi chúng ta hiểu được rồi thì sự sanh tánh tình đó sẽ về
với ta chan hòa trong tình thương phụ ái.
Tình thương của Ðấng Cha Lành đã ôm ấp từ ngàn đời, chuyển luân mãi mãi cho chúng ta thấy
về tình cha con tại thế xương thịt. Cái tình cha con đời đời thiêng liêng bất diệt. Những bài học
quanh co, những bài học quý báo đã từng nhắc nhở tâm hồn của chúng ta, khêu gợi tình yêu thương
của cha và con.Cho nên, mỗi chúng ta xuống thế gian qua bài học vợ chồng, con cái, gia đình, tựu
tan. Là cho chúng ta có một cơ hội ý thức trong thức giác, thực tập, để hồi tưởng đến Ðấng Cha
Lành. Nhiều gia đình tận tụy vì con. Nhiều ông cha thế gian đã vì con rất nhiều cũng vẫn bị phản lại,
bị đối xử một cách tàn tệ. Ðể chi? Ðể cho người thức giác là người đã đi trong sai lầm: quên nguồn
cội, quên Ðấng Cha Lành đời đời.
Cho nên, cho xuống thế gian để học và thức giác, hầu sớm trở về với nguồn cội thương yêu.
Mỗi mỗi đều là bài học dìu dắt từ ly từ tí của Ðấng Ðại Từ Bi Cha Trời, cho mọi người có cơ hội
quay trở về với người làm một người cha tại thế gian để hiểu, để thấu đáo tình thương căn bản của
Ðấng Cha Trời. Ðể chi? Ðể tự hiểu lấy sự sai lầm, ăn năn hối cải, để lo tu luyện, sớm thức giác trở
về nguồn cội hầu tránh sự phủ phàng đối với Ðấng Cha Lành. Mê trần trược, mê thế gian, quên
nguồn cội, đó là đáng tội.
Các bạn cố gắng tu rồi các bạn sẽ thấy nhiều hơn, rõ nhiều hơn. Chính ta sai, chẳng có ai sai,
sửa mình để mong có ngày hội ngộ, vinh quang đời đời. Tránh những sự lầm than yếu hèn tái diễn,
thực hiện bi trí dũng để trở về nguồn cội thương yêu.
THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY
HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY (THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ)
VOVI FRIENDSHIP ASSOC. IN SYDNEY INC.
922 HUME HIGHWAY, BASS HILL 2197
PH. 9754 2973 – 8704 4829
THÔNG BÁO
Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney (Úc Châu) xin trân trọng thông báo cùng bạn đạo khắp nơi:
•

Phiên Họp Thường Niên và Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2006 – 2008 sẽ được
tổ chức:
-

•
•

Thời gian: Chủ Nhật 16/7/06 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Điạ Điểm: Thiền Đường Dũng Chí
922 Hume Highway – NSW 2197 – Australia

Thông Báo này xin thay thư mời cho các bạn đạo địa phương không nhận được thư riêng.
Sau buổi họp xin mời tất cả bạn đạo tham dự ở lại dùng cơm chay do Hội khoản đãi. Bạn đạo
tham dự (hay cần phương tiện di chuyển) xin cho chúng tôi biết trước để tiện việc sắp xếp.

Sự góp mặt đông đủ của các bạn đạo sẽ tăng thêm phần long trọng và nói lên tinh thần đoàn kết cũng
như sự thực hành Mươì Điều Tâm Niệm của Đức Thầy. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Dung
8704 4829 hay Nguyên 9754 2973.
Trân Trọng kính mời,
Nguyễn Thị Phương Dung
Quyền Hội Trưởng
Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney (Úc Châu)
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THÔNG BÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ CỦA HAHVV TẠI TÂY ÚC
Chúng con xin gởi Đức Thầy cùng toàn thể giới kết quả bầu cử, gồm
các thành phần Ban Chấp hành mới của Hội Ái Hửu Vô Vi Tây Úc nhiệm
kỳ 2006-2008 như sau:
1.
2.
3.
4.
5.

Hội Trưởng: Nguyễn Thị Phụng
Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Nguyễn Văn Đức
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Lê Tấn Quốc
Tổng Thư Ký: Lê Thị Thanh Phượng
Thủ Quỷ: Lê Thị TuyếT Phượng

Thay mặt BCH kính thông báo
Nguyễn Thị Phụng
THƠ
CƠ ÐẠO VIỆT NAM
TRỞ LẠI TÂM MÌNH RỎ CHÍNH TA
MỚI MINH BẢN GIÁC CHỦ NHÂN NHÀ
NĂM MƯƠI NĂM KHỔ GIỜ QUA SƯỚNG
TỰ TÁNH DI ÐÀ SÁNG SÁNG TA
HỘI TỤ NGƯỜI TU ÐỒNG NHẬP THÁNH
SẤM THI THÁNH Ý BAN TRUYỀN XA
THẮNG DUYÊN HỘ TỤ VINH QUANG ÐẠO
TẬN ÐỘ CƠ TRỜI NGỦ ẤM MA
5 THÀNH CỦ CHI -6-6-2006 VIỆT NAM
====
HÓA GIẢI ÐỂ TIẾN HOÁ
TÔI THAM TÔI BIẾT TÔI THAM
ÔNG CHỦ TỈNH THỨC RỎ THAM ÐÁY LÒNG
Ý CHÍ SỬA TRƯỢC MÊ MÒNG
THỰC HÀNH TU TẬP ÐỂ HÒNG GIẢI MÊ
THAM SÂN SI CỨ TRÀN TRỀ
LÀM SAO TIẾN BƯỚC TRỞ VỀ TAM THIÊN
SÁNG SUỐT GIẢI TRƯỢC TU LÊN
TRỞ VỀ NGUỒN CỘI ƠN TRÊN ÐỦ ÐẦY
VUN BỒI Ý CHÍ THEO THẦY
VÔ VI THIỀN TỊNH ÐÊM NGÀY GẮNG CÔNG
NHỮNG ÐIỀU SÁNG SUỐT VÌ MÌNH
SỬA MÌNH TIẾN HÓA HÀNH TRÌNH CÔNG PHU
TUỔI GIÀ LƯỜI BIẾNG MẬP Ù
HAM ĂN HAM NGŨ BỆNH PHÙ ÐAU CHÂN
TĂNG XÔNG HUYẾT ÁP KHỔ THÂN
KHÔNG SAO HOÁ GIẢI TRẦM LUÂN TỘI HỒN .
CHIẾU MINH HÓA GIẢI ÐIỂN LÀNH
CÔNG PHU TU TẬP THỰC HÀNH SIÊNG NĂNG
NĂM MƯƠI NĂM SÁNG ÐIỂN NĂNG
TỪ NAY TIẾN HÓA THẲNG ÐƯỜNG TIẾN LÊN

5 THÀNH CỦ CHI -6-6-2006

===
MONG MANH
(Thân tặng TKH)

Ðường về quê cũ quá nhiêu khê.
Lý luận thiếu hành còn chấp nê.
Lời thật mích lòng cùng chịu sửa.
Vuốt ve ru ngũ chỉ gây mê.
Lục căn luôn gạt, đi cùng nó !!!.
Ðiều quấy vẫn làm chẳng chán chê.
Mưu lợi không còn tu phát triển.
Cùng chung xây dựng dìu nhau về.
Bình Tân, ngày 23-5-2006.
Minh Nghĩa.
====
CÚNG PHẬT
Bái Phật thờ Thần đấng tối linh
Lợn dê gà vịt thật linh đình
Bò trâu biết chết đôi hàng lệ
Cảnh ấy sao người nở sát sinh?
Ăn mặn tuổi già thường chóng đến
Người tu chay lạt luyện tâm linh
Không ăn máu thịt tạo ơn phước
Tích đức tu nhân cứu vạn linh.
Bình Tân, ngày 08-06-2006
Minh Nghĩa.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYÊN
1) Xin kính báo tin là bạn đạo Hoàng Ngọc Diệp Bích sinh ngày 23 tháng 9 năm 1940 (thân phụ của
bạn đạo Hoàng Ngọc Linh và Hoàng Ngọc Thuyền Quyên, và là ông ngoại các mầm non Vô-Vi :
Hân, Tuyêt, Sương, Thảo, Thanh) đã bất ngờ từ trần lúc 17g30 chiều chủ nhật 11 tháng 6 năm 2006
(nhầm ngày 16 tháng 5 năm Bính Tuất) hưởng dương 66 tuổi, tại thiền đường Hội Tụ Tâm Linh
Cùng Tiến Tới nơi anh trách nhiệm việc quản lý
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh của anh Bích được thượng lộ bình an trên
hành trình về nguồn cội
Thiền đường Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới
Montréal 12 tháng 6 năm 2006
2) Được tin thân phụ của bạn đạo Nguyễn Bảo ( Canberra, Australia ), bác Nguyễn Văn Tăng sinh
ngày 2/2/1931 mất ngày 14/6/2006 3.45 chiều tại Tây Úc ( Western Australia )
Kính xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bác sớm siêu thăng tịnh độ.
THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN GHỆ
ÐẠI HỘI “HỘI TỤ VINH QUANG”
Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo sắp đi tham dự Ðại Hội “Hội Tụ Vinh Quang” tại
Thailand vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ đại hội đêm 21/08/2006 và
23/08/2006.
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 và ngày diễn (21/08 hay 23/08)
•
Tên họ người trình diễn hoặc người đại diện
•
Ðịa phương / Thiền Ðường
•
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 Ðại Hội,
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái.
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BẠN ÐẠO VIẾT

Thiền Viện Vĩ Kiên và Đức Thầy
Hôm nay một ngày thật khó quên, một bất ngờ khi biết được Đức Thầy đến T/V Vĩ Kiên,
Đức Thầy trong bộ ba bà trắng không làm sao diễn tả hêt nỗi cảm xúc trong tôi, ký ức quay về
những năm tháng xa xưa….bao đời kiếp trước, cũng trong bộ bà ba này Đức Thầy đã đi gieo rắc đạo
mầu cứu độ chúng sanh. Tôi biết không phải chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn đạo đều rất mến yêu
Đức Thầy trong bộ bà ba trắng. Tại sao hôm nay Đức Thầy lại trong bộ bà ba trắng xuất hiện bất
ngờ xuất hiện tại T/V Vĩ Kiên?
Hôm nay một ngày nắng ấm, đường lên T/V Vĩ Kiên êm đềm không chút trở ngại. Bao
nhiêu lần lên xuống T/V nhưng chưa lần nào đi một mình nên chúng tôi cũng không rõ đường đi, chỉ
bằng trí nhớ, nhận ra dấu vết của mỗi chặn đường để đến nơi. Tôi cảm nhận giống như hành trình
của người tu VôVi đang lần về quê xưa chốn cũ, nhận thức ra con đường của mình để trở về nguồn
cội bên người Cha thân yêu sau bao ngày xa cách. Lên đến nơi tôi thấy một số b/đ nam đang ra sức
làm cỏ chung quanh T/V, ban tổ chức đang cố gắng dọn dẹp để mừng ngày kỷ niệm 20 năm thành
lập T/V Vĩ Kiên và đón mừng Đức Thầy về.
T/V Vĩ Kiên, ngôi nhà tâm linh này đã tròn 20 tuổi vẫn kiên gan đứng giữa núi đồi, chào đón
không biết bao nhiêu người con VôVi. Tôi không được chứng kiến ngày thành lập T/V nhưng ở thời
gian Vĩ Kiên tròn 10 tuổi đã chào đón tôi, nói đến Vĩ Kiên, không chỉ riêng tôi mà tất cả các b/đ đã
đến đây – một luồng thanh điển ấm áp, hồn lâng lâng thanh nhẹ thoát xa trần thế - về đến đây như
trở về mái nhà xưa thân yêu.
10 năm trước chung quanh T/V thật đẹp, cây cỏ xanh tươi, bên sau hậu viên bông hoa chen
nhau đua nở, những khóm trúc dại trắng tinh, xinh tươi, mọc ven con đường niệm hành, mỗi viên đá,
gạch, mỗi tấm ván đều do công sức của bạn đạo đóng góp cùng luồng thanh điển ban chiếu của bề
trên, của Đúc Thầy dựng xây. Mái nhà nóc xanh, vách đỏ vẫn uy nghi đứng giữa rừng thông nhưng
hôm nay khi vào trong thì thật là một niềm xót xa…. Cây ván đã cũ kỷ, cầu thang có chỗ mục gãy,
hành lang lõng lẽo, đã đến hồi nguy kịch, nếu không bắt đầu bỏ công trùng tu thì thật không được
nữa rồi. 10 năm trước hơn 100 bạn đạo đi chung quanh hành lang của Thiền Viện cũng cảm thấy
vững vàng, an toàn.
Hôm nay chỉ độ mươi người, đã cảm thấy lo lo vì những cây mục có thể sụp gẩy bất ngờ.
Chính tôi, sau thời gian xa cách nay trở lại, thấy dáng vẻ của Vĩ Kiên mà chạnh lòng tim se thắt! Có
gì tồn tại với thời gian? Con người rồi cũng phải ra đi, chỉ có đạo tâm là sống mãi đời đời. Nếu thời
gian này mà chúng ta không tận dụng đời sống quí báu mà Thượng Đế đã ân ban để duy trì và phát
triển đạo màu thì thật là hối tiếc cho ngày sau. Ngày xưa mới vào đạo tôi rất yêu quí Đức Thầy và
lại càng yêu thích tên của Đức Thầy “LƯƠNG SĨ HẰNG” nghe thật diệu dàng, êm ái. Sau Đức
Thầy đổi là “VĨ KIÊN”. Tôi thật ngu muội, cảm thấy như nghe không quen tai, không thân thương
và không hiểu tại sao Đức Thầy lại lấy tên “VĨ KIÊN”. Ngày tháng trôi qua, khi nhớ đến Thầy,
được sống gần Thầy tôi mới thấm thía 2 chữ Vĩ Kiên và được biết “VĨ KIÊN” là tên bề trên đặt cho
Đức Thầy. Nếu Đức Thầy không kiên cường, vĩ đại kiên nhẫn thì làm sao có thể khai tâm mở trí
cho đàn con dại, để đưa họ về bến giác. Thời gian qua mau Đức Thầy đã hơn 84 tuổi, và chúng ta
không còn trẻ dại như xưa. Mỗi chúng ta đều nhận thức được nguồn cội, đều hiểu rõ chiều sâu của
đạo mầu và hạnh đức của người Cha cao quí.
Nói lại T/V Vĩ Kiên, T/V không khí trong sạch, cảnh đẹp thanh cao, uy nghi một cách lạ
lùng, Đức Thầy nói thành lập T/V Vĩ Kiên để bạn đạo có thời gian đến đây tận hưởng luồng thanh
quang điển lành sau ngày làm việc mệt mỏi. Đó là sự thương yêu, ban thưởng cho bạn đạo VôVi,
7

cho đàn con của Ngài và tôi chắc chắn rằng tất cả bạn đạo đều bồi hồi xúc động khi nghe Đức Thầy
nói : “20 năm rồi Thiền Viện Vĩ Kiên đã mục nát nhưng vẫn đứng vững chỉ chờ người tu mà
thôi” Mỗi người một bàn tay cùng nhau xây dựng không có việc gì phải lo. Hơn 40 người hiện diện
ngày hôm nay đã phát tâm số tiền là $12.000 đô la để trùng tu T/V sau lời kêu gọi của Đức Thầy.
Có phải việc trùng tu T/V Vĩ Kiên là vấn đề cấp bách và quan trọng trong thời gian này nên
Đức Thầy đã hiện diện bất ngờ trong bộ đồ bà ba trắng là nói đến không gian- thời gian, sự bền bỉ và
kiên trì trong con đường đạo. Đạo là vô cùng nên phải đi mãi trong sự vững tâm. Dù thời gian có
qua mau nhưng tất cả vẫn không thay đổi. Mầu đạo tâm của chúng ta vẫn luôn trong sáng, thanh cao
như màu áo trắng của Người! Đức Thầy đánh thức chúng ta, xây dựng T/V đã khó…. Sự duy trì và
gìn giữ lâu dài lại càng khó hơn nếu chúng ta hững hờ quên đi. Như Đức Thầy đã từng nói: “chuyện
thế gian còn lo không xong, nói chi đến chuyện Thiên Đàng.” Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng
ý với câu nói này của Đức Thầy. Thành tâm ước mong các bạn đạo gần xa cùng nhau hiệp tâm,
chung sức trùng tu lại T/V Kĩ Kiên ngày càng xinh đẹp, kiên cường hơn để T/V Vĩ Kiên mãi đứng
đây chào đón chúng ta và thế hệ mai sau, và chúng ta luôn xứng đáng là những đứa con kiên cường
bước theo chân Phật Vĩ Kiên.
Vượt bao đồi núi tiến về mau
Quanh co uốn khúc đến trời cao
Thông xanh vun vút hiên ngang giữa trời
Cỏ hoa chen đá mái xanh kia
Vách đỏ sáng tỏa rạng ngời
Vĩ Kiên đứng đó sáng ngời niềm tin
Nam Mô điển rút thật nhanh
Bề trên ân độ người thanh nhẹ nhàng
Điển thanh bao phủ rõ ràng
Người tu tâm đắc nghiệp trần bớt đi
Nam Mô từng bước bước đi
Bụi trần không vướng hưởng thanh khí trời.
Nam Mô về cỏi nào đây?
Nghe hồn thanh nhẹ vui say đào mùi
Lâng lâng nghe giọt lệ rơi,
Cảm ơn Thầy Tổ Bạn mình biết bao
Tìm ra chỗ đẹp thanh cao
Ra công bồi đắp cho mình Vĩ Kiên
Thiền Viện cao quí oai linh
Vì Cha luôn trụ điển thanh phủ trời
Ai mà đến đó một lần
Đi về nhớ mãi nhiệm mầu Vĩ Kiên.
Kính Bái,
Lâm Huỳnh Mai
Ngày 4 tháng 6 năm 2006
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