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Ðiện thư : aphancao@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVI.ORG 
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Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
 

 
Thực Hành 

 
Thực hành chánh pháp tự cứu mình 

Khai triển trí tuệ tâm ổn định 
Trì tâm học hỏi tự cảm minh 

Duyên lành Trời độ tiến hành trình 
 

Vĩ Kiên 
 

 
 

Mục Bé Tám từ 21/07/2006 đến 27/07/2006 
Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 

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) Quí yêu ai mới đúng? 
2) Quí tưởng Trời cao để làm gì? 
3) Phạm pháp là sao? 
4) Muốn có duyên lành phải làm sao? 
5) Tình thương là gì? 
6) Tâm nằm nơi đâu? 
7) Tội do ai tạo? 



 2

1) El Cajon,  21-07-2006   
Hỏi :  Quí yêu ai mới đúng? 
 
Ðáp :  Thưa quí yêu Trời Phật mới đúng 
  Kệ : 
 Quí tưởng Trời cao tâm được độ 
 Thức giác chính mình tự bước vô 
 Trí tâm thanh tịnh niệm Nam Mô 
 Càn khôn vũ trụ cùng chung tiến 
 

2) El Cajon,  22-07-2006  
Hỏi :  Quí tưởng Trời cao để làm gì? 
 
Ðáp :  Thưa quí tưởng Trời cao để hiểu nguyên lý vô 
cùng 
  Kệ : 
 Thành tâm tưởng Trời tâm được độ 
 Thực hành chánh pháp thông đường đạo 
 Trí tâm khai triển rất nhiệm mầu 
 Thành tâm tu luyện hiểu chiều sâu 
 

3) El Cajon, 23-07-2006  
Hỏi :  Phạm pháp là sao? 
 
Ðáp :  Thưa phạm pháp là làm việc không 
đúng 
  Kệ : 
 Không trách nhiệm là không thông 
 Duyên lành không có khó chờ mong 
 Tâm không lành dễ phạm pháp 
 Khó qua khó tiến duyên trật gốc 
 

4) El Cajon,  24-07-2006  
Hỏi :  Muốn có duyên lành phải làm sao? 
 
Ðáp :  Thưa muốn có duyên lành phải thật thà 
  Kệ : 
 Thật thà dễ độ, dễ vượt qua 
 Thành thật tâm tu tự học hòa 
 Nhớ Trời tưởng tượng xa qui Phật 
 Thực hành chánh pháp tự vượt qua 
 

5) El Cajon,  25-07-2006  
Hỏi :  Tình thương là gì? 
 
Ðáp :  Thưa tình thương là sự ưu ái lẫn nhau 
  Kệ : 
 Ưu ái là thật sự yêu nhau 
 Tự thức tâm tu tránh lo rầu 
 Thực hành chánh pháp không mê loạn 
 Bình tâm tu luyện xác hồn tiến 
 

6) El Cajon, 26-07-2006  
Hỏi :  Tâm nằm nơi đâu? 
 
Ðáp :  Thưa tâm nằm nơi trung tâm bộ đầu 
  Kệ : 
 Bộ đầu khai triển sáng chơn tâm 
 Hào quang sáng chói ngũ hành tiến 
 Giải bỏ sầu lo giải được phiền 
 Tâm thân ổn định qui một mối 
 

7) El Cajon, 27-07-2006  
Hỏi :  Tội do ai tạo? 
 
Ðáp:  Thưa tội do sự bất minh 
  Kệ: 
 Thân tâm bất ổn do duyên nghiệp 
 Thành tâm tự sửa xoay chiều tiến 
 Quí thương Trời Phật duyên may đến 
 Tận tâm tu luyện tránh nổi phiền 
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TR ÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi: Cái pháp trợ luân nó có ích lợi như thế nào? 
Ðáp: Cái ích lợi của nó là khi mà mình làm tay nhẹ đó, khi mà mình đứng mình làm tay nhẹ 
đó, mình co lưỡi răng kề răng mà mình đẩy một cái thì tự nhiên phía đằng sau lưng nó mở, cái 
hơi nó đẩy đi lên chứ không phải nó đem xuống, nó đẩy lên, rồi sau khi mà mình làm nhiều lần 
đó, cái phần thanh điển nó cũng được lên một phần, nhưng mà nó không lên mạnh bằng chúng 
ta ngồi hít pháp luân, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái cơ thể điều hòa máu huyết. Chúng ta nhón 
mấy ngón chân đằng trước và cái gót chân đằng sau để cho nó qui hòa cái máu, à, rồi nó làm 
việc điều hòa trở lộn lại cho cái bản thể không có bệnh hoạn và nó trợ cho cái phần điển bộ 
đầu. Những người ta mà có điển chạy bộ đầu đó, đứng mà làm trợ pháp luân rồi đó thì thấy bộ 
đầu nó chuyển và nó nhẹ, mà có người đứng, nhắm con mắt thấy nó nhẹ thì thấy nó cũng xuất 
ra, cũng sáng suốt vậy chứ không phải là ngồi thiền định nó sáng. Vừa làm như vậy vừa thiền 
định cũng được vậy. Nhưng mà đối với bậc kia tu lâu hơn, cái người mới đó, hữu ích lắm, giúp 
cho người được sức khỏe và giúp cho người được cái tính kiên nhẫn, làm cái đó một ngày hai 
ba ngàn cái đó, tối công phu ngồi bền bỉ lắm. 
Hỏi: Việc niệm Lục Tự Di Ðà thường xuyên nó có cần thiết với cái pháp lý này không? 
Ðáp: Cái đó rất cần, bởi vì chúng ta chung chạ với đời mà tu, mà nếu không có cái đó làm căn 
bản đó, cái ngoại xâm nó có thể xâm nhập rất dễ dàng. 

THƠ 
 
           HỒNG ÂN 
Vô Vi Pháp Lý được Trên ban. 
Hành luyện thân tâm được nhẹ nhàng. 
Xuống thấp lên cao do tự thức. 
Công phu nổ lực hưởng Thiên-Ðàng. 
Trên không phù hộ người mê hoặc. 
Trì niệm triền miên chẳng ngỡ ngàng. 
Ðời đạo song hành không dấy động. 
Vía Hồn thanh thoát đáo Tây-Phang. 
 
Tây-Phang muốn đến khổ nài bao. 
Dầy công hành pháp đáng tự hào. 
Không dụng tướng, tâm, mà dụng điển!!!. 
Dấn thân tu học, tự vươn cao. 
Kẻ “tu cơ hội và lòe bịp”. 
Khổ nạn triền miên tự chuốc vào. 
Giả nghĩa giả nhân phi quân tử. 
Chơn thành sám hối điển dồi dào. 
              Kính bái. 
   Bình Tân, ngày 12-7-2006. 
         Minh-Nghĩa. 
         CHIM GỌI ÐÀN 
Bây giờ tu hú gọi đàn 
Bây giờ Xuân vẫn còn đang vẫy chào 
Dư âm hội ngộ xôn xao 

Vẫn chờ vẫn nhớ Bàn Ðào gọi tên 
 
Bây giờ Thiền nhớ Thiền quên 
Nửa đêm trời lạnh đắp mền nhớ nhung 
Nhớ Trời nhớ Phật trong mùng 
Qua phần Thiền Ðịnh thủy chung Vía Hồn 
 
Nhớ nhiều Vũ trụ Càn khôn 
Trược dâm động loạn đem chôn xuống mồ 
Bây giờ thích niệm Nam Mô 
A Di Ðà Phật ô hô nhiệm mầu 
 
Bây giờ tập luyện dài lâu 
Có nhiều thanh điển bộ đầu mới yên 
Ông Trời Ông Phật Ông Tiên 
Lo cho nhân loại giác duyên Thiên đàng 
 
Trời Xuân nắng Hạ chan chan 
Tiếng chim tu hú gọi đàn mến thương 
Tiếng Trời tiếng Phật vấn vương 
Con ơi con hởi, tìm đường theo ta 
 
Dù cho khổ nạn ta bà 
Vẫn trì vẫn niệm, vượt qua khổ nàn 
Tình thương Trời Phật thênh thang 
Giúp con tiến hóa tìm đàng bình an 
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Bình an nhân thế trần gian 
Sum vầy tình nghĩa Ðạo đàng trường an 
Người người hội tụ đá vàng 
Ðồng lòng tiến đến Tây Phang thiện lành 
 
Lòng lành tưởng nhớ Cao Sanh 
Siêng năng chăm chỉ Trời dành thưởng ban 
Trần gian chăm sóc hào quang 
Mai kia mốt nọ Thiên Ðàng ái ưu 
 
Thì đừng động loạn lu bu 
Lòng vòng tạo cảnh mê mù bao phen 
Trược thanh, động tịnh, sang hèn 
Quy y điển giới trắng, đen rõ rành 
 
Tiếng chim hót vọng đất lành 
Tu hành cho thõa lòng thành Trời ban 
Nhân gian tìm đến Thiên Ðàng 
Giác duyên Tiên Phật thưởng ban Bàn Ðào. 
             Thủ Ðức, 20- 02-2006 
                 TỪ HÙNG. 
                       ==== 
                       THỨC TÂM 
GẦN HẾT DƠI NGƯỜI MỚI THỨC TÂM 
THAM MÊ DANH LỢI TẠO SAI LẦM 
DẮM CHÌM BIỂN KHỔ NÀO HAY BIẾT 
DẠO LỚN TRONG TA CHẲNG CHỊU TẦM 
BỐ THÍ TRƯỜNG TRAI TRỪ NGHIỆP QUẢ 
TRỞ VỀ CẢNH GIỚI DẠO HUYỀN THÂM 
TRẦN GIAN TẠM CẢNH DỪNG MÊ MUỘI 
NIỆM PHẬT DI DÀ DỄ HIỆP TÂM 
                         == 
                      HỒI SINH 
 HỒI SINH TÂM THỨC GẮNG QUY NGUYÊN 
NIỆM PHẬT XÓA ĐI NỖI MUỘN PHIỀN 
THANH TỊNH GÌN LÒNG LO SỬA TIẾN 
NHẨN HÒA TỪ TỐN ĐỂ GIEO DUYÊN 
THỊ PHI THẾ SƯ KHÔNG RÀNG BUỘC 
VỮNG BƯỚC HÀNH TRÌNH ĐÁO CẢNH THIÊN 
DỦNG CHÍ VỰƠT QUA BAO CHƯỚNG NGẠI   
HOÀ CÙNG ĐẠI THỂ SỐNG BÌNH YÊN 
                    =========  
                    CÔNG PHU 
GIỜ TÝ ĐẾN RỒI DẬY BẠN ƠI 
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN HÍT NO HƠI 
KHAI THÔNG LỤC PHỦ BÌNH CƠ TẠNG 
THUỸ HOẢ TƯƠNG GIAO TRÍ SÁNG NGỜI 
PHÁ CHẤP TUỲ DUYÊN TA LẬP HẠNH 
PHÂN  MINH THIỆN ÁC TỰ XA RỜI 
DUYÊN TRỜI THỬ THÁCH TỪNG GIAI ĐOẠN 
NIỆM PHẬT DI  ĐÀ CHẲNG DÁM LƠI 
  

               QUÂN BÌNH 
 KHAI THÔNG NGỦ TẠNG CHẲNG MƠ MÀNG 
ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH RỎ LỐI ĐÀNG 
THAM DỤC SI MÊ TÌNH LOẠN ĐỘNG 
SANH LY TỮ BIỆT LỆ HAI HÀNG 
NỘI LÒNG CẢNH THẬT KHÔNG THAY ĐỔI 
GIẢ CẢNH TRẦN GIAN TẠO BẤT AN 
BIỂN LẶNG MÂY TAN TÌNH SÁNG TỎ 
LINH HỒN THANH TỊNH SỐNG VINH QUANG 
 
            CHUYỆN TÌNH 
 TÌNH YÊU LẮM NỔI BI AI 
LÀM CHO KẼ KHÓC NGƯỜI ĐI VÔ CHÙA 
NGỞ RẰNG VỊ NGỌT THI ĐUA 
NÀO NGỜ CAY ĐẮNG CHANH CHUA KIẾP NGƯỜI 
TÀN  PHAI DUYÊN DÁNG XINH TƯƠI 
LÀM CHO TẮT HẲN NỤ CƯỜI TRÊN MÔI 
THẤT TÌNH  LỤC DỤC VUN BỒI 
QUÊN ĐI BẢN THỂ CÁI TÔI  RẢ RỜI 
TÌM ĐÂU  HẠNH PHÚC TRÊN  ĐỜI 
TÂM LÀM  THÂN CHỊU ĐỪNG LỜI OÁN THAN 
SẮC KHÔNG HƯ THƯC PHÂN ĐÀNG 
TÂM HOÀ  SẮC GIỚI  MỚI AN VÌA HỒN 
MINH SƯ KHẨU KHYẾT CHƠN NGÔN 
QUI NGUYÊN TÂM ĐIỂN TRƯỜNG TỒN HẬU LAI 
TÌNH YÊU HƯỚNG THƯỢNG THANH BAI 
TỪ BI LẬP HẠNH HỌC BÀI NGHIỆP DUYÊN  
THẾ GIAN LẮM CHYỆN ƯU PHIỀN 
DÒNG ĐỜI NGHIỆT NGÀ TRIỀN MIÊN KHỔ SẦU 
LINH HỒN CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU 
LUÂN HỒI NGHIỆP QUẢ ĐÁO ĐẦU TRÃ VAY 
DUYÊN LÀNH PHÁP LÝ TRONG TAY 
THỰC THI TINH TẤN  ĐỔI THAY THẾ TÌNH 
NAM THIÊN ĐIỂN LỬA HÀNH TRÌNH 
SONG TU ĐỜI ĐẠO QUÂN BÌNH NỘI TÂM 
   NGUYỂN HIỀN  -    TỈNH BÌNH DƯƠNG 
                                         ====== 

CHUNG XÂY DỰNG 
THIỀN ÐƯỜNG VÔ VI QUỐC TẾ CAIRNS 

Ở  ÚC AUSTRALIA 
TRỜI SÀI GÒN MƯA BẢO ÂM U 
SANG THÁI LAN NẮNG NÓNG NGƯỜI TU 
HỘI TỤ VINH QUANG VUI BẠN ÐẠO 
ÐIỂN LÀNH BÉ TÁM SÁNG KHỜ NGU 
NHỨT TÂM NHỨT TRÍ CHUNG XÂY DỰNG 
VẤN ÐẠO MUÔN LOÀI HÍT THỞ TU 
PHÁT TRIỄN TÂM LINH MÌNH TỰ CỨU 
VUI HÀNH THANH TỊNH ÐIỂN . . . U . . . U . . . 
         5 THÀNH CỦ CHI 20-8-2006 

CHÀO MỪNG ÐẠI HỘI HỘI TỤ VINH QUANG 2006 
HƯỞNG ỨNG ÐÓNG GÓP 

XÂY DỰNG THIỀN ÐƯỜNG VÔ VI QUỐC TẾ CAIRNS Ở 
ÚC 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo 15 tháng 4 - 2006 chúng tôi đã nhận cho đến ngày 31 tháng 8 2006 cho quỹ cưú khổ ban vui   
như sau: 
Người gửi                               US$              Currency$ 
Nguyen Thi Kim Phung & Bao (France) 2000.00  
Steve Banh (Ca) 100.00  
Minh Nguyen (TX) 100.00  
Ban Dao CA 200.00  
Ho Van Dam (Ga) 50.00  
Hung Tran (KY) 300.00  
Tran Quang Dong & Cung Thi Nghiem (Ca) 200.00  
Lam Minh My Phuong (ON) 45.45 Can$50
Le Thi Kim Anh (Mtl) Can$100
Ha Ngoc Quy (VA) 250.00  
Trang Ngoc My (Ca) 300.00  
Le Mai (Ca) 100.00  
HAHVV Florida (05/06) 450.00  
Ba'c Ta?o (Ca) 100.00  
Luu Thi Guong (Mtl) Can$200
Nguyen Cam Hong (Mtl) Can$100
Lam Minh My Phuong (ON) Can$50
Mai Thi Mong Diep (VA) 100.00  
Ta Linh (NJ) 300.00  
Tran Bao Nghien (OR) 200.00  
Le Mai (Ca) 100.00  
Banh Chi (Ca) 100.00  
Minh Thuy (GA) 200.00  
Le Thi Kim Anh (Mtl) Can$100
Vo Danh (Ca) 1000.00  
HAHVV Florida 560.00  
Lam Van Bon (Mtl) Can$180
HAHVV North California 250.00  
Chinh Bui (CA) 100.00  
Minh La (Ca) 50.00  
HAHVV Florida 280.00  
Lam Minh My Phuong (ON) Can$50
Ho Thanh Hoang (Mtl) Can$100
Le Thi Kim Anh (Mtl) Can$100
Ho Anh Dao (Mtl) 20
HAHVV Florida 570.00  
Banh Chi (Ca) 100.00  
Nguyen Van Tao (CA) 100.00  
Ho Thanh Hoang (Mtl) Can$100
Lam Minh My Phuong (ON) Can$50
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Vo^ Danh (Ca) 1000.00  
Le Hue Tam (TX) 40.00  
Le Thi Kim Anh (Mtl) Can$100
Ho Anh Dao (Mtl) Can$20
An Danh Houston (Tx) 100.00  
Hah Vo Vi Florida 510.00  
Nguyen thi Pham (qua chi. Thanh-Mtl) Can$100
Tha^`y  10000.00  
Hoang Tien Loc (Ca) 100.00  
An Danh (Ca) 620.00  
Bui Chinh (Ca) 200.00  
Zora cortich (Ca) 400.00  
Nguyen Hanh (Ca) 200.00  
Ba'c Sa'u (Ca) 10.00  
Vo Van Gan (ca) 600.00  
Tran Bich Ngoc (TaloKorVen) 100Euro$ 
Lam Quang Hien (Belgium) 200.00  
Lam Tuyet Nga (Belgium) 200Euro$ 
Ly Nhu Mai (Sydney-Australia) 100A$ 
Duong My (Sydney-Australia) 100A$ 
BD TD Bruxelles 1150Euro$
TD Hong Binh Hoang (VA) 300.00  
Tran Thi Dau (France) 500 Euro$ 
Huynh Tien Than (VN) 50.00  
Ngo To Uyen 50 Euro$ 
Ngo Thien Quang 20 Euro$ 
HAHVV Germany 570Euro$ 
 
Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui và giúp đỡ tận 
tay những gia đình tàn tật nghèo khổ bệnh tật, các em câm điếc và nghèo được đi học,  và bệnh viện người già bị 
tâm thần ,các em bụi đời, program ADAPT(Giúp nuôi ăn học các em gái gia đình nghèo được có nghề tự 
lập) , bảo trợ trẻ em dân tộc nghèo hay mồ côi ăn học v.v... hay những gia đình nghèo khổ mà Ðức Thầy cho biết 
cần gửi. 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo. 
 
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây: 
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về : 
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
-email aphancao@videotron.ca  
 
 Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo và xin kính chúc quí bạn đạo vui mạnh và tu tiến 
Kính Thư 
Phan Cao Thăng 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
Cảm tưởng của bạn đạo về khóa sống chung “Hợp Tiến”, tại H P - Việt Nam. 
Tối hôm qua tôi đã thức để cố gắng hoàn thiện đĩa VCD   
Slideshow ảnh của khóa sống chung hợp tiến. Thời gian đã trôi đi khá lâu rồi mà 

cảm xúc của những ngày sống chung vẫn còn nguyên vẹn, tươi mới như ngày nào. Tôi 
không thể ngờ trong cuộc đời mình lại có nhiều may mắn đến thế, tôi còn quá trẻ để nói 
rằng gặp được Vô Vi là may mắn lớn nhất của đời tôi, nhưng cho đến thời điểm hiện nay, 
tôi thấy mình là người vô cùng hạnh phúc. 

Tôi không gặp bất hạnh gì nhiều trong cuộc sống, nhưng vẫn luôn cảm thấy còn 
thiếu, còn đang tìm kiếm một cái gì đó, không sao định hình nổi. Cuộc sống của mình từ 
trước tới nay không thiếu gì,  vật chất cũng như tình cảm, nhưng sao mà vẫn cảm thấy 
mình dằn vặt, xót xa, nuối tiếc. Thật là lạ khi mỗi lần nằm dài trên trần nhà và nhìn lên 
bầu trời xanh trong, nước mắt tôi cứ lăn dài, đầm đìa, không biết tại sao. Khó hiểu! Tôi 
không giận hờn, không khó chịu hay chịu thua thiệt với ai mà sao lại khóc nhỉ? Tôi cảm 
thấy trong lòng đầy nước mắt, nước mắt của sự hối hận và nhớ nhung. Nhiều lúc cứ 
muốn mình bay lên thật cao và tan ra, thả trôi mình đi, như vậy chắc mãn nguyện lắm. 
Tôi đang tìm kiếm một cái gì xa xưa lắm, có vẻ như là những hiện hữu của xa xưa: mùi 
của ngày xưa, âm thanh của ngày xưa, những con người của ngày xưa. Và tôi một cô gái 
23 tuổi - một bà lão hoài cổ. Thấy mình càng ngày càng mòn đi theo sự nhớ nhung, mong 
mỏi. Tôi chời đợi một điều gì đó sẽ đến và tự đặt ra rất nhiều câu hỏi, đại loại như: Tôi là 
ai? Rút cục mình sinh ra để làm gì? Không lẽ một cuộc đời là sinh ra - lớn lên - đi làm - 
lập gia đình và cuối cùng là chết ? Vẫn còn thiếu một cái gì đó! Chết đi là hết à? Phải tiếp 
theo là một cái gì chứ? V.v…không ai trả lời , không ai cả. Lao ra ngoài để tìm câu trả lời 
nhưng càng mệt mỏi hơn.  

Không biết mọi người thế nào. Tôi thấy mình sung sướng lắm khi gặp được Vô Vi. 
Tôi không tìm đến Vô Vi để lánh đời, 23 tuổi tôi chưa biết đời đen bạc là gì. Nhưng tôi, ít 
nhất là bây giờ, thấy mãn nguyện. Thứ mà tôi tìm hiểu đang hiện hữu ở đây. Cùng với 
quá trình học hỏi và hành pháp, những câu hỏi kỳ cục của tôi dần có đáp án. Vấn đề chỉ 
là cách giải ra sao để có được đáp án ấy. Tôi vẫn nhớ Ông Tám có giảng rằng:” Bài toán 
nào cũng phải trở về không mới đúng”. Tôi thích thú và thỏa mãn với câu trả lời ấy. Tôi 
muốn khám phá. Trước tiên là khám phá chính cái bản thể tối tăm này. Học cách lắng 
nghe và dìu tiến nó. Sau khoá sống chung về, tôi thấy mình thay đổi nhiều quá. Từ khi có 
Đạo, tôi thấy cuộc đời màu hồng hơn trước. Tôi vui lắm, cảm giác như mình đang được 
tắm trong suối tình thương vậy. Mới thực hành mà đã thế này thì khi được tắm trong đại 
dương thì thế nào nhỉ? Tôi vui mà cảm giác lâng lâng như say. Nhìn nụ cười, khuôn mặt 
của các bạn đạo tôi thấy hạnh phúc lắm, cảm giác mình như một mạch nước nhỏ, luồn 
lách trong đá hòa mình với nhiều mạch khác để cùng tìm ra biển lớn, để được thanh lọc, 
hòa tan, nhẹ bẫng, và thăng hoa. Thật lạ khi mình nhớ nhung và yêu vô cùng những mỗi 
khi nhớ đến những khuôn mặt bạn đạo, dù chỉ gặp một lần, thậm chí không nhớ nổi tên. 
Hạnh phúc quá khi cảm giác mình không còn cô đơn, đi đến đâu cũng có anh chị em, đến 
đâu cũng là nhà. Thế mới biết tình yêu thương, là rộng khắp, bao la, vô cùng. Và điều 
hạnh phúc nhất mà tôi đang cố gắng để được tận hưởng đó là cảm giác sống thật với 
chính mình, làm chủ chính mình.  

    Nhờ có PLVVKHHBPP, nhờ có Ông Tám, nhờ có bạn Đạo, tôi dần hiểu tại sao 
mình lại khóc nhiều như thế. Tôi không biết mình đã lưu lạc dưới này bao lâu rồi như 
một đứa con háo thắng quyết rời bỏ gia đình đi tự lập nghiệp nhưng không biết lập được 
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gì mà thấy nghiệp mình ngày càng chồng chất, lấp đầy đến mức ngu muội. Mình là một 
trong số hàng bao nhiêu sinh linh trên cõi đời này mải miết ham trần, quên mất đường về. 
Cha mẹ trần gian xa con một ngày mà mong mỏi con như cả mấy chục năm. Vậy Cha Mẹ 
Trời đang mòn mỏi mong những linh căn của Người trở về đến như thế nào đây? Không 
biết các bạn đạo có cảm giác giống tôi không nhỉ? Những lần tôi thả lỏng để tâm mình 
hướng thượng, nghe Thầy Tám giảng hoặc nghe Thiền Ca thì thấy mình đau lắm, không 
phải đau thể xác đâu, tôi thấy trong tâm mình như một sợi dây thun vậy, mỗi lần như vậy 
nó lại vặn xoắn đến nghẹt thở rồi càng vặn xoắn nó càng bung ra mạnh. Từ ngày thực 
hành PLVVKHHBPP, tôi ít hứa hẹn hơn trước, tôi không dám hứa vì sợ mình không làm 
tròn nhưng ít nhất tôi cũng hứa kiên quyết thực hành PLVVKHHBPP, chưa biết là có đủ 
lực lượng để sớm trở về hay không nhưng trước mắt là làm sạch chính mình. 

    Trên đây là đôi dòng cảm xúc của tôi sau khóa sống chung Hợp tiến ( Khóa sống 
chung mà lần đầu tôi tham dự) và cũng là đôi dòng tâm sự cùng bạn đạo anh chị em trong 
đại gia đình Vô Vi. Tôi mong được gặp và trao đổi cùng bạn đạo khắp nơi nhiều lắm. 
Như vậy sẽ được tha hồ vui, tha hồ học hỏi, nhiều thứ lắm.  

Cuối dòng con kính chúc Thầy Tám và anh chị em bạn đạo tâm thân an lạc.  
Nam Mô A Di Đà Phật  
Vạn vật thái bình. 
Thiền đường H N ngày 12 tháng 06 năm 2006. 
 

 


