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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) Tại sao phải tu sửa?
2) Thả trôi đường tà là thả làm sao?
3) Niềm tin có hữu ích gì cho hành giả Vô Vi không?
4) Vỡ tuồng chánh của nhơn sanh là gì?
5) Sự tinh khiết từ đâu mà có?
6) Không chịu thực hành nghiêm luật tu học thì tương lai sẽ ra sao?
7) Tâm hướng về Trời Phật thì phải hướng làm sao?
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1) Cairns, 13-04-97 6:00 AM
Hỏi: Tại sao phải tu sửa?

2) Cairns, 14-04-97 2:25 AM
Hỏi: Thả trôi đường tà là thả làm sao?

Ðáp: Thưa có xa xưa thì mới có ngày nay, cần tu
sửa hướng về thanh tịnh thì sẽ hiểu được quá khứ
của chính mình, đã làm sai quá nhiều, nếu không
tự sửa thì không bao giờ làm được đại sự ở tương
lai cho phần hồn lẫn thể xác. Muốn có sự hòa
bình thì phải sửa mình nhiên hậu mới đạt được sự
hòa bình tốt đẹp
Kệ:
Muốn xinh tươi phải có quân bình
Trí tuệ phân minh mớI đẹp xinh
Thức giác không còn gieo ý động
Thực hành chất phát lại càng minh

Ðáp: Thưa thả trôi đường tà là những điều không
cần thiết cho tâm lẫn thân thì không nên nắm bắt
và để cho nó hoạt động tự nhiên theo luật nhân
quả mà tiến
Kệ:
Chẳng lo chẳng nghĩ chi cho phiền
Các giới qui nguyên tự nối liền
Trực giác cứ hành tâm phát triển
Hồn nhiên qui hội thức triền miên

3) Cairns, 15-04-97 6:17AM
4) Cairns, 16-04-97 7:10 AM
Hỏi: Niềm tin có hữu ích gì cho hành giả Vô Vi Hỏi: Vỡ tuồng chánh của nhơn sanh là gì?
không?
Ðáp: Thưa vỡ tuồng chánh của loài người là phối
Ðáp: Thưa niềm tin khả năng của chính mình có hợp âm dương, cùng chung phát triển, người tu
thể tự giải được nghiệp duyên tại thế rất quan thiền thì phải hiệp khí cùng trời đất thì phần hồn
trọng cho hành giả Vô Vi. Có tin nơi khả năng sẽ được ổn định và tiến hóa nhanh hơn tâm mê
chấp ở đời
của chính mình thì mới có cơ hội tiến hóa tốt
Kệ:
Kệ:
Qui nguyên giềng mối thức tâm Trời
Thực hành tự hiểu tự phân minh
Ðời đạo song hành rõ tiến trình
Hướng thượng bình tâm tự nghỉ ngơi
Ðiều quấy không làm tâm bớt động
Phát giác bình tâm xây dựng tiến
Âm dương tương giải tiến không lời
Thực hành tiến hóa rõ hành trình
5) Cairns, 17-04-97 6:40 AM
Hỏi: Sự tinh khiết từ đâu mà có?
Ðáp: Thưa sự tinh khiết do nguyên khí của Trời
Ðất hình thành, nguyên khí hóa sanh vạn vật, hít
thở được, đi đứng được, ý động xác chuyển,
giáng lâm xuống thế gian một thời gian ngắn bắt
đầu thu nhập trược khí của hồng trần, bắt đầu lo
âu và mê loạn, tham muốn đủ thứ màu sắc, tiến
tới chỗ dục lạc si mê, khó về bến giác, đắm chìm
trong bể khổ trần gian, tranh giành quyền lợi và
đất đai, cuối cùng cũng phải trở về với tay không,
nghiệp lực lôi cuốn từ tinh khiết đi đến ô trược
trần tục tham sân và không lối thoát
Kệ:
Biết hồn hạ trược lại lo âu
Tham muốn không xong tự cảm sầu
Vớ vẩn suốt kiếp không lối thoát
Quên Trời quên Phật chẳng đuôi đầu

6) Cairns, 18-04-97 2:15 AM
Hỏi: Không chịu thực hành nghiêm luật tu học
thì tương lai sẽ ra sao?
Ðáp: Thưa không chịu tu sửa lấy chính mình thì
tương lai sẽ chịu tội. Sau khi chết phần hồn phải
chịu tội, học khổ hơn bây giờ, nhiên hậu mới
thức tâm
Kệ:
Qui y thanh nhẹ tự thanh lần
Khỏi khổ khỏi lo rõ nghĩa ân
Tình đẹp Trời ban không chịu sửa
Khó cùng Trời Phật dưỡng nuôi thần
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7) Cairns, 19-04-97 6:38 AM
Hỏi: Tâm hướng về Trời Phật thì phải hướng làm sao?
Ðáp: Thưa tâm hướng về Trời Phật thì tâm phải thực hành tất cả sự đau khổ của nhơn sanh nhiên hậu
mới bằng lòng hướng về Trời Phật mà tự giải thoát, thực hành Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp. Trung tim bộ đầu có điển rút, nơi đó là chơn tâm điển quang, óc nhẹ tâm minh, rất dễ
hướng về Trời Phật mà hành sự thì tâm từ bi sẽ từ từ được phát triển
Kệ:
Cảm minh Trời Phật chẳng lo phiền
Thực hiện chơn hồn tự vượt xuyên
Ðời tạm không còn lo luyến tiếc
Thực hành chơn pháp tự mình yên

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Thưa ông Tám, Tây phương là xứ của Phật. Vì lẽ đó có nhiều môn phái khi công
phu luyện đạo, họ day mặt về hướng Tây. Theo pháp lý thì khi công phu luyện đạo day về
hướng Nam, vì Nam là lửa. Nếu lúc nào công phu cũng để ý về hướng Nam, thì nó có sai cái
đường hướng là về sau mình đi về hướng Nam chứ không đi về hướng Tây, làm sao về Phật
được?
Ðáp: Hồi nãy, tôi kêu muốn hỏi gì hỏi, ông hãy đổ xăng rôì ông mới nói, thì cái hướng Nam đó
không khác gì xăng. Bây giờ ông không có điển, ông không mượn lửa, ông không mượn trớn, ông
không có bàn đạp, ông không có về hướng Tây được. Hướng Tây là cái hướng thanh tịnh, mà ông
không mượn cái trớn đi lên đó, bây giờ ông cứ đun đầu vô hướng Tây, ông không có điển mà đi,
cũng như tới chỗ không có trạm xăng lấy gì mà xe ông tiến được?
Cho nên chúng ta ở đây do những sự sáng suốt của các vị thánh hiền và chư Phật đã cho chúng
ta, chúng ta dùng cái phương pháp hoàn toàn là mượn trớn để đi tới cái phương hướng thanh tịnh ở
sau này. Chứ còn đâm đầu chun vô hướng Tây thì đó nó không có xăng bán, nó không có lửa mà
tiếp, thành ra chúng ta xuất phát bởi cái luồng điển hướng Nam “Nam thập phương Nam lửa Bính
Ðinh” ngay trung tim chỗ giữa chân mày chúng ta xuất phát ra thì lửa với lửa nó kết hợp, nó vạch
sẵn một con đường cho phần hồn bước tới, mượn cái đà đó đi lên, mượn cái đó làm bàn đạp. Nếu mà
chúng ta đâm đầu vô hướng Tây như mấy ông kia thì chắc ở lại thế gian hoài chứ không có đi được.
THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ xin hân hạnh thông báo cùng các bạn đạo,
Đức Thầy sẽ đến Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào ngày Mồng Một Tết Chủ
Nhật ngày 18 tháng 12 năm 2007 để chung vui, mừng Tết với bạn đạo, thăm
Hội Chợ Tết Đinh Hợi và dự tiệc đầu năm.
Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng China Feast vào lúc 6:00 chiều tại địa chỉ:
12100 Beach Blvd., Stanton, CA 90680. Điện thoại: (714) 808-8933
Hội Ái Hữu Vô Vi kính mời các bạn ghi danh tham dự tiệc($30 mỗi người).
Xin liên lạc: Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi (714) 891-0889 hoặc
Hồ Mỹ Hằng (714) 251-8235
Thay mặt ban chấp hành
Nguyễn Văn Minh
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THƠ
TRẦN GIAN
MÙA GIÓ CHƯỚNG
Ta đã sống trần gian lâu rồi nhỉ
Bao tháng năm khác chi là mộng mị
Gió vô thường xoá sạch dấu chân đi
Ta đến đây để học nhẫn học bi
Ðâu học khổ buồn sân si ấy !
Tạm biệt nhé trần gian nhiều phiền toái
Ta rất gần mà cũng rất là xa
Vẫn yêu thương cuộc sống cõi ta bà
Luôn cảm nhận Di Ðà theo dẫn bước
Cảm ơn nhé trần gian mùa gió chướng
Ðã bao lần thổi trược khỏi lòng ta
Ðể hiểu ra cõi thế vốn phù hoa
Ðừng mê dại rồi làm ma trong gió
Ta đã biết thế nào là khổ khó
Khổ là gì? Cái khó có thật không?
Hay chấp mê thang thở bước lòng vòng
Mà không thấy cái “Không” sau nổi khổ
Ta triển pháp tự hành Chân Tịnh Ðộ
Gió đêm về mát dạ Tánh Hư Vô.
Phú-Nhuận, 02-04-2006
QUẾ PHƯƠNG.
====
THIÊN ÐÀNG THÔI !
(Họa y vận bài “Thế Thì Thôi” của Quế Phương)

Lòng tham tiền bạc mãi không thôi
Vật chất chạy theo quên Ðạo thôi !
Muôn kiếp luân hồi chẳng thể dứt
Một đời khóc hận thế gian thôi !
Phù du kiếp sống nhanh như chớp
Nghiệp chướng tạo hoài đọa lạc thôi !
Tự cứu chính mình lo Niệm Phật
“Tâm Không” đạt được Thiên Ðàng thôi !
Bình Tân, 27-11-2006
MINH NGHĨA.
====

GIAÙC TÌNH TREÂN VAI
Vieát cho toâi, cho nhöõng phaàn hoàn coøn yeáu ôùt,
luïy tình chöa döùt, tu bao laâu roài vaãn ray röùt
trong loøng tröôùc moät tình aùi thoaùng qua.
Kính laïy Trôøi Phaät ñaõ giuùp con ñi ñöôïc nöûa
phaàn ñöôøng. Nay duø ôû tuoåi trung nieân,
vaãn coøn maõnh lieät, thieát tha nhö thuôû ban ñaàu.
Kính laïy Trôøi Phaät ñaõ ban cho chuùng con phaùp lyù
tu giaûi nhieäm maàu

THÌ anh coøn vaãn moät mình

Con tim thieàn ñònh maø nhìn thaáy em
Nhìn nhau Trôøi Ñaát eâm ñeàm
Thaáy caàn saùng suoát phaûi theâm tu haønh
Duø tình coù soáng vôùi anh
Coá trì nieäm Phaät, trì thanh vaøo tình
Bieát gì voâ töï chôn kinh
Kinh tình tröôùc maët maø nhìn say söa
Ñuû roài giaây phuùt daây döa
Ngoài im nieäm Phaät cho vöøa phaøm taâm
Ñaõ töøng soáng vôùi laïc laàm
Muoán veà xöù Phaät! Traùnh laêm le tình
Laøm sao lieân heä vôùi taùnh linh
Ngoài thieàn ngoài nieäm cho tình vaêng ra
Coøn phaøm coøn tuïc thöôùt tha
Ñaïo taâm yeáu ôùt chaéc laø cuoán loâi
Nhôø Thieàn giaûi bôùt ñaày vôi
Luïy tình boái roái ñöùng ngoài chaúng yeân
Nôï tình vay möôïn tieàn khieân
Kieáp naøy phaûi traû muoän phieàn gì ñaâu
Nhôø haønh phaùp lyù nhieäm maàu
Duø sao thì cuõng bôùt ñau bôùt buoàn
Leä tình nhö tieác nhö vöông
Bao giôø leä caïn, yeâu thöông môùi aám noàng
Ta baø gôûi laïi veà khoâng
Coøn thaân coøn xaùc coøn loøng khaùt khao
Tìm veà laïi choán ban ñaàu
Chôn hoàn linh taùnh thuôû nao ñôïi chôø
Tu trì chaúng daùm thôø ô
Maáy möôi tuoåi nöõa vaãn môø muoäi meâ
Ñaáu tranh quyeát lieät tìm veà
Toäi hoàn hoaøn taát! Tìm queâ thuôû naøo
Ngaøy ngaøy ñoái dieän xoân xao
Khoâng haønh khoâng nieäm bieát sao yeân bình
Con tim tuø nguïc thoâng minh
Nhoát hoàn sao chaúng nhoát tình aùi ñi
Traàn gian naøy laém tröôøng thi
Hoïc tu chöûng chaïc keõo tình yù loâi!
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Moät ñôøi moät kieáp theá thoâi
Ñöôøng ñôøi thaêm thaúm ñaïo thôûi vöôït leân
14-09-2006
TÖØ HUØNG
====
VÔ VI DIỆU HIỀN
Năm tháng trôi nhanh diệu hiền
Vô Vi thực hành không quên niệm Phật
Bạn đạo xây dựng chân thật
Hàng tuần chung thiền thành thật hơn xưa
Bạn đạo không thích dây dưa
Hành thiền dẹp bỏ tánh ưa chuyện đời
Vô Vi năm tháng góp mời
Thực hành là chánh cho an nhiên
Pháp thiền hửu ích tự nhiên
Thây rời pháp khác sống yên cùng Thầy
Trọng Thầy vóc dáng đang đây
Cùng chung luyện đạo dịp may duyên lành.
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
Hoàng Kiệt, 10/07/06
====
Tu Ði
Tu đi mới biết đêm dài,
Nhiều đêm khó ngũ ngồi hoài như không.
Tu đi mới biết đi rong,
Nhiều đêm khó ngũ đi rong ngoài đường.
Tu đi mới biết trèo tường,
Nhiều đêm khó ngũ trèo tường kẽm gai.
Tu đi mới biết thân trai,
Nhiều đêm khó ngũ làm trai chưa vừa.
Tu đi mới biết sáng trưa,
Nhiều đêm khó ngũ nắng mưa thất thường.
Tu đi mới biết yêu đương,
Nhiều đêm khó ngũ trên giường cũng thiền.
Tu đi mới biết hành thiền,
Nhiều đêm khó ngũ bạn hiền đi đâu.
Tu đi mới biết khổ đau,
Nhiều đêm khó ngũ mau mau lo thiền.
Nam Mô A Di Ðà Phật,Thông Hải
Hoàng Kiệt, 07/22/06
====
TIỂU SỬ THẦY
Xa xưa Thầy đâu biết tên,
Sinh ngày mười ba lớn lên tại Nam.
Gia đình đông nhưng có tâm,
Lúc nào củng muốn mở tâm giúp đỡ
Lớn lên bệnh hoạn bơ phờ,
Đi học gián thấy đời không tiến
Ba mươi tưởng rằng đủ phước,

Nhưng mà lân la trong nước đấu tranh
Cuộc đời như bao khổ cảnh,
Khắp nơi Việt Nam hình Vua quan
Quan thì sung sướng dân than
Dân thì khổ sở khó than khó sống
Người dân may mắn là sống
Rủi chết ai hay cũng xong vậy thôi
Rồi sau đó tham gia đời,
Buôn bán làm ăn chỉ mời chỉ thua
Thấy đời chán ngán ganh đua,
Nhìn lại tự hỏi mình chưa được gì
Tại sao hạnh phúc con người?
Con người khối óc không thương cùng nhau
Nghịch nhau không biết thương nhau
Sau đó đem tâm tưởng mau Trời Phật
Trời Phật là gì? Lạ nhẹ
Thanh nhẹ vô cùng, nhẹ nhàng tiến hóa
Thầy nghĩ đến kinh ông Tư
Duyên may người bạn siêng tu chỉ đường
Nghe tu người cũng chán trường
Thích ăn thích chơi đâu cần đi tu
Đỗ Thuận Hầu tức ông Tư
Chín mươi ba Phan Thanh Giản Đa Kao
Ông Tư già cả nhưng sao?
Chuyện gì cũng biết nói núi nói non
Chuyện Thầy còn nhỏ cũng nói
Lúc nhỏ Thầy mặc đồ gái yêu thương
Ai cũng giúp đỡ hết tình
Thầy thấy lạ sao biết tình còn nhỏ
Thầy có hỏi sao biết rõ
Thắc mắc nên Thầy muốn tỏ thử chơi
Gọi hai người bạn đi tới
Một là thôi miên người kia bùa phép
Người thôi miên chơi liên tiếp
Một hồi hai mắt như chập bị đỏ
Ông sợ nhơ Thầy xin lỗi
Và rồi ông cũng như đổi muốn tu
Ông kia chơi bùa cũng thế
Nhờ ông Tư giải vì đã có bùa
Ba người từ đó hết đùa
Mua nhang đèn đến để thưa đồng tu
Thầy bị chê vì thiếu tu
Ông Tư có nói ông tu không được
Thầy nghe thì mới ngộ được
Một ngày một chén cơm nước qua ngày
Ráng ngày đêm lo tu này
Tu mãi còn tu cho ngày hôm nay.
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
Hoàng Kiệt, 11/05/06
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BIỂN ĐÔNG
Giây phút nào nhớ biển đông
Cuộc sống lao xao ngóng trông đợi chờ
Giây phút nào đứng hững hờ
Nhìn về chân trời thời giơ trôi nhanh
Giây phút nào như đã hành
Pháp lý Vô Vi tưởng nhanh Di Đà

Giây phúc nào như đã qua
Quá khứ tương lai một nhà sống chung
Giây phút nào như mãi hưng
Vô Vi hiền diệu tượng trưng lễ Trời
Giây phút nào nhớ đạo đời
Đạo đức trong người không rời Vô Vi.
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
Hoàng Kiệt, 11/02/06

BẠN ÐẠO VIẾT
Niềm vui sum vầy
Gần hai mươi năm qua, từ khi PLVVKHHBPP do một vài Bạn đạo lớn tuổi thực hành và phổ biến dần dần,
mỗi lần họp mặt chung thiền, sinh hoạt đều đến tư gia của Bạn đạo.
Ở Đức Quốc luật lệ rất nghiêm và chặt chẽ nên không được nhóm họp đông người làm ồn ào hàng xóm,
không được đậu xe bừa bãi làm mất trật tự xáo trộn cảnh quang. Cũng vì vậy mà Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc
dự định tìm một nơi thích hợp để làm Thiền Viện vừa là Trụ sở để sinh hoạt lâu dài.
Mặt dù đang gặp khó khăn từ mọi phiá, nhưng Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc cố gắng dành dụm trên tám năm nay
một số tiền, hy vọng tìm mua một căn nhà, thực hiện mong ước chung của Bạn đạo.
Gần đây lại gặp khó khăn về luật tài chánh nên Bạn đạo chia nhau tìm kiếm và mua gấp một căn nhà trong
vùng lân cận hoặc nơi cư trú của mình, nhưng trên sáu tháng qua mọi người đều gần như tuyệt vọng vì rất
nhiều lý do, trở ngại. Duyên may do Bề Trên đã ân ban, rất bất ngờ Bạn đạo vùng Hanau tìm gặp một nơi đáp
ứng được mọi yêu cầu đòi hỏi nên xúc tiến ngay việc mua lại căn nhà mà hôm nay Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc
đang sum họp trong khoá sống chung này tại điạ chỉ: Oberland Weg 1- 63633 Wüstwillenroth Birstein, cách
phi trường Quốc Tế Frankfurt khoảng 40 phút lái xe.
Căn nhà tọa lạc trên mảnh đất rộng gần 2.600 mét vuông, xung quanh có sẵn nhiều chỗ đậu xe thoáng mát,
cách biệt với khu dân cư ở chung quanh. Vùng lận cận đều là nông trại, đồng cỏ, đồi thắp, rừng thông nên
không khí rất trong lành yên tĩnh. Đặc biệt nguồn nước nơi đây thật trong, ngọt, không có chất vôi lẫn lộn như
nhiều nơi khác.
Sau khi mua xong căn nhà, Bạn đạo Vô Vi Đức xúc tiến ngay việc làm cỏ, dọn vườn, tu bổ, sửa chửa cả trong
ngoài cho thích hợp điều kiện sinh hoạt VÔVI. Làm lại sân sau trước, làm đường, sửa điện, ống nước, sưởi,
lót gạch, sửa bếp, trang bị các phòng ngủ.v.v. đến nay tạm gọi là hoàn tất phần căn bản nên đã sinh hoạt,
chung thiền nhiều tháng qua. Nơi đây Bạn đạo có thể sinh hoạt thoải mái cả ngày lẫn đêm, nhiều ngườì kể cả
trẻ em mà không ngại làm phiền khu lân cận. Hơn nữa dân chúng nơi này rất hiền hoà cởi mở và lịch sự, họ
ủng hộ cơ sở tâm linh của VÔVI, đã nhiều lần giúp đở phương tiện khi cần và cũng thường lui tới tìm hiểu
thăm viếng.
Ban Chấp Hành Hội AHVV, ban Quản Trị trụ sở và Bạn đạo nhận thấy nơi đây rất thích hợp để sống chung
nên xin phép Đức Thầy cho mở khoá đầu tiên vào cuôí năm 2006. Đức Thầy đang quá bận rộn nên chưa có
dịp về lại Âu Châu, tuy nhiên Người rất vui, chấp thuận cho Đức Quốc mở khoá sống chung đặt tên khoá
„HỒI SINH SUM VẦY“.
KSC bắt đầu từ ngày 29.12.2006 đến hết ngày 01.01.2007 vừa sống chung tu học, vừa làm lễ mừng sinh nhật
Đức Thầy, đón giao thừa mừng năm mới.
- Ngày 29.12.06 Bạn đạo các nơi tụ họp về trụ sở gần đầy đủ. Tất cả 67 nguời kể cả trẻ em.
Sau khi Bạn đạo ổn định chỗ nghỉ ngơi, Ban tổ chức thông báo vài điều cần thiết, chương trình có liên quan
đến KSC.
- Sáng ngày thứ bảy 30.12.2006 khai mạc KSC lúc 9 giờ 30. Bạn đạo và các cháu ăn mặc chỉnh tề vào phòng
thiền, xếp hàng trật tự, yên lặng làm lễ trước kính VÔVI. Sau đó Bạn đạo sinh hoạt tuần báo Phát Triển
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Điện Năng. Các cháu thanh thiếu niên sinh hoạt riêng ở phòng bên dưới. Trong khoá sống chung này, ban tổ
chức soạn một số câu hỏi trích từ TBPTĐN, dịch ra Đức ngữ để các cháu sinh hoạt riêng. Lần đầu tiên tham
gia học hỏi về đạo lý nên các cháu có phần bỡ ngỡ mới lạ, nhưng rất vui vẻ nhiệt tình. Khi gặp những câu hỏi
có nghĩa lý thâm sâu cô hướng dẫn giải thích rõ ràng dễ hiểu. Nhờ sự hướng dẫn vui vẻ tận tình nên các cháu
rất trật tự, lắng nghe tìm hiểu để trả lời. Đôi lúc các cháu cũng đặt ra những câu hỏi khá ngây thơ và chân
thật.
Buổi chiều trời mưa nhẹ bên ngoài khá lạnh. Đặc biệt năm nay thời tiết hoàn toàn thay đổi, mặc dù đang cuối
tháng 12, đã vào lúc trọng đông mà vùng này vẫn chưa có tuyết rơi, bầu trời quang đãng. Trong ngày đôi lúc
lại có nắng ấm khác biệt rất nhiều với thời tiết những năm về trước. Theo chương trình, Bạn đạo đến vùng lân
cận Salmünster để tắm nước muối, sauna (nơi Đức Thầy đã đến trước đây) khử trược nên lúc về lại nơi đây ai
cũng hồng hào vui vẻ hẵn ra.
- Ngày 31.12.06 sau khi chung thiền, ăn sáng, Bạn đạo tập trung lại trao đổi tu học. Bạn đạo đã dự Đại Hội
Hội Tụ Vinh Quang vừa qua tại Thái Lan kể lại những kinh nghiệm mà Bạn đạo thế giới và Việt Nam đã
đóng góp. Sau đó còn có buổi họp ngắn để cùng nhau đóng góp ý kiến, đề ra chương trình sinh hoạt riêng cho
các cháu thanh thiếu niên trong tương lai, như dạy Việt ngữ, sinh hoạt chung, tu học.v.v. tạo điều kiện cho các
cháu và gia đình thường xuyên gặp gỡ chung vui, tạo thêm điều kiện đoàn kết để dìu tiến cho thế hệ tương lai
phát triển Vô Vi.
Còn lại một ít thì giờ, ban tổ chức, ban quản trị trụ sở gưỉ lời cám ơn chân thành đến tất cả BĐVV Đức và
BĐVV trên thế giới; tất cả đã phát tâm đóng góp hiện kim, hiện vật, công sức, phương tiện, ủng hộ tinh thần,
nhờ vậy BĐVV Đức Quốc sớm hoàn tất việc xây dựng, sửa chữa, trang bị trụ sở Vô Vi Đức kết quả mỹ mãn
như hôm nay.
Ngoài ra Ban tổ chức còn hướng dẫn cho một bạn đạo mới và hai cháu tập thiền.
Tiếp theo chương trình, chiều 31.12.06 một buổi đố vui tu học có phần thưởng cho đội thắng cuộc.
Bạn đạo hiện diện được chia làm bốn đội. Mỗi đội luân phiên đề cử một người để trả lời những câu hỏi của
Ban Giám Khảo rút ra từ TBPTĐN. Trong những câu hỏi này tuy đã tham gia học tập từ năm 1997 nay gặp
lại mọi người đều cảm thấy như mới. Tuy hiểu được ý nghiã tổng quát nhưng chưa thông suốt yếu lý thâm
sâu siêu diệu của Đức Thầy đã dạy, như vậy chứng tỏ chúng ta đã học hỏi thật nhiều, nhưng đa số chưa hành
đúng mức nên thu nhận, khai mở chẳng được bao nhiêu.
- 31.12.06 đêm vui vẻ tưng bừng nhất, vì đây là đêm chính để tổ chức sinh nhật Đức Thầy, văn nghệ tất niên,
đốt pháo đón giao thừa và mừng năm mới 2007.
Hầu hết đều ăn mặc trang nhã, niềm vui hiện rõ trên nét mặt. Hội trường trật tự ấm áp. Lò sưởi đang cháy bập
bùng. Bánh sinh nhật rất to thật đẹp, hoa đèn trang trí sáng rực trong phòng làm cho khung cảnh rực rỡ thêm
lên. Hạnh phúc và cảm động nhất là lúc đồng ca bản „Mừng sinh nhật Thầy“, khi hát đến câu: „Hôm nay m
ừng Sinh Nhật Thầy, chúng con về đây, chúc thọ Thầy thêm tuổi mới“, mọi người cảm xúc rưng rưng
ngấn lệ mà trong lòng tràn ngập niềm hân hoan tuyệt diệu. Tuy không có sự hiện diện của Đức Thầy trong
đêm nay, nhưng Bạn đạo cảm nhận rằng Đức Thầy đang bàng bạc đâu đây và các con đang hoà cảm cùng
Người trong niềm vui vô tận.
Sau khi dùng bánh sinh nhật đến phần văn nghệ giúp vui. Anh Định trưởng ban văn nghệ, các anh chị em, các
cháu đều đem hết khả năng của mình ra trình diễn, vài Bạn đạo nữ tức cảnh sanh tình làm thơ và diễn ngâm
trên sân khấu. Lời thơ giọng ngâm tiếng hát hoà cùng điệu nhạc, âm vang tạo cho không khí trong hội trường
thêm náo nhiệt sinh động hơn lên. Mọi người tham dự gần như quên hết chuyện nhân tình thế sự bên ngoài
mà xem đây là chốn vô ưu. Nhìn qua cử chỉ dáng vẻ niềm hân hoan hiển hiện trên thần sắc ai ai cũng tràn trề
sự thanh nhẹ vô tư, đê mê như đang nằm trong vòng tay từ mẫu. Trong lúc đang buổi văn nghệ, một nhóm
bạn trẻ Đức trong vùng làm hình nộm bằng rơm rật lạ múa hát đến viếng các gia đình trong vùng. Biểu diễn
những điệu múa, câu hát truyền thống rất hay, tương tự như múa lân để tống cựu nghinh tân, chúc mừng năm
mới ở đất nước Việt Nam chúng ta. Họ ghé vào trụ sở muá hát giúp vui, chúc Tết đôi câu rồi giã từ đi nơi
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khác. Chương trình văn nghệ qua nhanh, chương trình chấm dứt, nhưng Bạn đạo còn đang hưởng dư vị của
niềm vui, muốn kéo dài thêm nữa nhưng thì giờ có hạn đành phải tạm ngưng để đón giao thừa.
Trước khi đến đây, gia đình Bạn đạo đều chuẩn bị sẵn sàng đủ loại pháo để đón giao thừa. Đúng 12 giờ nghe
pháo nổ rền vang từ khu lân cận, Bạn đạo và các cháu đều náo nức ra sân để cùng thi nhau đốt. Rất tiếc ngoài
trời đang mưa nên cũng mất phần nào niềm hứng khởi của mọi người, dù vậy một số cũng che dù, mặc áo
mưa ra sân không ngại lạnh lùng ướt át, các loại pháo thi nhau nổ nhỏ to bừng sáng rền vang cả một vùng.
Ánh sáng nhiều màu sắc toả rực cả không gian thật là vui nhộn phá tan sự tĩnh mịch cuả đêm đen.
Ngày 01.01.07 là ngày cuôí của KSC, sau khi ăn điểm tâm, Niệm Phật… đến 10g30 các Bạn đạo tập trung lên
phòng thiền để làm lễ bế mạc, phát biểu cảm tưởng, đóng góp ý kiến về những dự định trong tương lai. Phần
phát biểu cảm tưởng Bạn đạo đều cám ơn Ban tổ chức, Ban Ẩm thực, Ban quản lý trụ sở. Mọi người hy vọng
sẽ gặp nhau trong những KSC sau này. Chúc nhau an lành khoẻ mạnh, tha thứ thương yêu, đoàn kết cùng tu
cùng tiến, tinh tấn vững vàng trên đường trở về nguồn cội. Riêng ban ẩm thực, ban quản lý trụ sở đồng cám
ơn các Bạn đạo, các cháu đã yểm trợ về mọi mặt, góp tay rất nhiệt tình trong công việc làm bếp, vệ sinh, dọn
dẹp trật tự trong ngoài trụ sở, không ngại mưa gío lạnh lẽo bên ngoài cùng chung làm việc hăng say trước khi
chia tay ra về.
Thành thật cám ơn sự quan tâm theo dõi của qúi Bạn đạo. Kính chúc quí vị năm mới và cả tương lai luôn luôn
được bình an, tu hành tinh tấn.
Kính bái
P. Sơn
Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc.

Hồi Sinh Sum Vầy
Hồi Sinh Sum Vầy các bạn ơi!
Khóa học sống chung bạn với tôi,
Gaio lưu học hỏi cùng nhau tiến
Trao đổi điển quang đạo lẫn đời
Đạo đời đôi lúc chưa minh
Về đây chung sống „Hồi Sinh Sum Vầy„
Hãy tin huyền diệu nơi đây
Trời ban cơ sở để xây dựng hồn
Vô Vi điển giới ôn tồn
Có Thầy có pháp mở đường đạo tâm
Thầy khuyên nhẫn nhục, chuyên cần
Anh em bạn đạo cân phân hợp hoà
Hãy xem Thiền Viện là nhà
Sum vầy tu sửa sống hoà, sống an
Khoá sống chung 29.12.06
đến 01.01.07 tại Đức Quốc
Bạn đạo Anh Đào
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Lời tựa
Thật là diễm phúc biết bao, khi ta sinh ra được làm con người ở thế gian này ố Còn diễm phúc hơn
nữa khi ta có duyên lành, gặp được Pháp, rồi thầy, được Bề trên dìu dắt tận độ. Ta mời giải bớt cái ngu muội
tăm tối của chính mình. từ đó ta mới thấy rõ ta là ai? Từ đâu đến? Ði về đâu? Ngày hôm nay tôi được Bề trên,
được thầy ban ân, nên tôi mới có cơ hội đến Sa Pa, dự khoá sống chung.
Những gì tôi viết ra đây chỉ lược sơ lại chặng đường, hành trình đến Sa Pa và về lại quê nhà. Còn rất
nhiều thiếu sót, mong quý bạn đọc thông cảm.
Thành thật xin cảm ơn!
Ðiện Bàn, ngày 17 tháng 12 năm 2006
Lê Văn Phùng

Sa Pa Hồi Ký
Khởi hành vào lúc 4 giờ 30 phút lên đến Phông Thử đã là 17h, chợ búa song xuôi, xuống Vĩnh Ðiện
đúng 18h. Bạn đạo nữ bắt tay vào làm nội trợ, còn bạn đạo nam uống trà nói chuyện tuy có vất vả đôi chút,
nhưng vui vì chuẩn bị đón bạn đạo miền Nam ra, để sáng hôm sau cùng nhau ra Bắc dự khoá tu học. 20 giờ
bạn đạo miền Nam ra đến Quảng Ngãi, điện ra, vì mưa bão, nên không thể ra Quảng Nam như dự kiến. Tuy
có buồn một chút, nhưng suy cho cùng, đó cũng là bài học của Bề Trên ra, từ đó không khí vui trở lại ngay.
Bạn đạo cùng nhau múc cháo lên ăn và nói vui. Ðêm nay cùng nhau khiêng nồi cháo ra ngã ba bán. 21 giờ 15
phút hai bạn đạo nữ ra về, một bạn đạo nữ ở lại cùng với các bạn đạo Nam nói chuyện, chung thiền và thức
suốt đêm. Sáng hôm sau, uống cà phê xong, 6h các bạn đạo cùng lên Bưu Ðiện Ðiện Bàn chờ xe Bạn đạo
Miền Nam ra. Xe bạn đạo Miền Nam đi theo đường mới, ra đến chợ Thanh Quýt làm bạn đạo Ðiện Bàn chờ
gần 2 tiếng đồng hồ xe mới đến. Bạn đạo Ðiện Bàn lên xe bắt tay với bạn đạo Miền Nam, rồi cùng nhau thẳng
tiến ra Bắc.
Trung, Nam tay bắt mặt mừng
Lên xe thẳng tiến từng bừng hoan ca
Vượt mưa bão đến Sa Pa
Dự khoá tu học mà cha sắp bày
Ra đến Huế thì mưa nặng hạt, xe dừng lại một quán ăn bên đường, Bạn đạo vào nhờ quán nấu nướng
và ăn trưa, sau đó lên xe đi tiếp đến 22 giờ xe đến Vinh, tìm khách sạn nghỉ ngơi.
Ðường từ trong Quảng ra Vinh
Một cuộc hành trình kỳ thú biết bao
Bạn già bạn trẻ gặp nhau
Tay bắt mặt mừng nói chuyện râm ran
6 giờ thức dậy làm vệ sinh răng mặt. Lên xe tiếp tục cuộc hành trình, ra đến thiên đường Linh Ðàm
đúng 1 giờ kém. Có bạn đạo VH trong ban tổ chức của khoá sống chung xuống đón. Bạo đạo đi vào Thiền
Ðường ở khu đô thị mới Linh Ðàm. Chung thiền xong, ăn trưa ố nghỉ ngơi. Chiều lại dạo quanh Linh Ðàm,
tối đến bạn đạo GT đi công việc về tới, mọi người bắt tay nhau. 24 giờ khuya ngày 5 chung thiền xong, bạn
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đạo lên xe đi Sa Pa. Từ Hà Nội đến Sa Pa khoảng hơn 400 cây số gặp mặt bạn đạo Miền Bắc trong không khí
vui tươi hoà hởi.
Cùng chung dòng giống một nhà
Từ Nam ra Bắc, Hoàng Hà - gặp nhau
Tay trong tay gặp mặt lần đầu
Thân thương như thể gặp nhau lâu rồi
Bắt đầu nhập Khách sạn ố nhập phòng, sau đó ăn trưa. 15 giờ ngày 6 tháng 12 khai mạc khoá sống
chung: QUí TƯởNG TU TIếN do Ðức Thầy đặc tên. Bạn đạo sinh hoạt, trao đổi tu học, chung thiền, cùng ăn
thật là vui, thật là nhộn, thật là vô vi.
Bạn đạo trong ban tổ chức gồm Nguyễn Giang Thanh, Vũ Hùng, Hà Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Hà,
Lê Thanh Hà, Lê Ðình Duy, Nguyễn Thị Thu Hường. Ngoài bạn đạo Giang Thanh và Vũ Hùng các bạn đạo
trong ban tổ chức còn khá trẻ, nhưng rất nhiệt tình, sôi nổi tận tâm chỉ dẫn pháp Soi Hồn, Chiếu Minh, Pháp
Luân Thường Chuyển cho các bạn đạo. Ngoài ra còn các bạn đạo cả hai miền Băc, Nam rất nhiệt tình đóng
góp cho khoá sống chung. Trưa và chiều ngày 8 các bạn đạo cùng đi tham quan Sa Pa ố Núi hàm Rồng, chụp
ảnh lưu niệm. Tối ngày 9 làm lễ bế mạc ố có mục văn nghệ: ngâm thơ, hát Thiền ca, ca vọng cổ... Bạn đạo
phát triển cảm tưởng. 5 giờ 30 phút ngày 10 ăn sáng xong bạn đạo lên xe đi tham Vân nam Trung Quốc. Trưa
về lại Lào Cai, ăn cơm do bạn đạo Lý ở Lào Cai nấu. Xe tiếp tục lăn bánh về tới Thiền đường Hà nội vào lúc
0 giờ. Ðường đi tuy khó khăn, thời gian không như ý muốn, nhưng có sự ân ban của Bề Trên, nên mọi người
đâu có thấy mệt, về tới Thiên Ðường lại công phu ngay. Sáng hôm sau bạn đạo Hà nội tổ chức đi du thuyền
trên Hồ Tây để hướng tâm cầu nguyện cho Vô Vi sớm được phát triển tại Việt nam, bạn đạo chung thiền trên
thuyền nghe băng giảng Thanh Quang Ðiển Lành quá cảm động và khóc nhiều. Sau đó về tại thiên đường,
cùng chung thiền với một số bạn đạo Hà Nội mới tới, cùng ăn trưa rồi chia tay. Bạn đạo Miền Nam lên xe trở
về, bạn đạo Miền Bắc chạy xe máy theo bạn tạm biệt. Ôi thật là cảm động ố Tình huynh đệ, tỷ muội sao mà
khăng khít vậy. Xe bon bon lăn bánh trên đường về và nghỉ đêm tại Vinh, hình như bạn đạo Trung Nam có
duyên với Vinh thì phải. 6 giờ xe khởi hành, quả là một sự phục vụ vô quái ngại của một chiếc xe 25 chỗ
ngồi. Về đến Huế thuê khách sạn, sau đó đi du thuyền Sông Hương, Niệm phật. Sáng hôm sau rời Huế về
Ðiện Bàn khoảng 10 giờ bạn đạo Trung Nam chia tay
Chia tay lòng thấy vẫn vương
Bùi ngùi tiễn bạn lên đường về nam
Thật là một cuộc hành trình đầy ý nghĩa, lần đầu tiên trong đời, tôi được sống chung với huynh đệ, tỷ
muội thật sự của mình.
Thật là một diễm phúc cho tôi biết bao.
Nam Mô a di đà phật vạn vật thái bình
Ðiện bàn, Quảng Nam ngày17 tháng 12 năm 2006
Lê Văn Phùng
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