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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

Thanh Lọc
Trí tâm giao tiến dấn thân hành
Kích động luân lưu cõi trược thanh
Giải quyết không thành gieo động loạn
Chơn tu tự giải tự thực hành
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 22/08/98 đến 28/08/98
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) Tình Trời quán xuyến khắp mọi nơi là sao ?
2) Quyết tâm tu tiến có lợi ích gì cho tâm thân không ?
3) Muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải làm sao ?
4) Phải làm sao mới gọi là cứu khổ ban vui ?
5) Muốn khai tâm mở trí thì phải làm sao ?
6) Chuyển thức phân minh là phân làm sao ?
7) Tự nhiên và hồn nhiên có hữu ích gì không ?
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1) Olympia, 22/08/98 4 : 45 AM
Hỏi : Tình Trời quán xuyến khắp mọi nơi là sao ?
Ðáp : Thưa tình Trời quán xuyến và ban chiếu
khắp nơi nơi qua nhu cầu cần thiết của Trời Ðất
đã hình thành, tạo phương tiện cuộc sống của
quần sanh, chung hưởng trong xây dựng, chỉ có
người chịu tu mới cảm thức được điều nầy. Tình
Trời không bao giờ xa quần sanh, có tu có hành
sẽ được cứu
Kệ :
Thực hành chất phát tự an vui
Cảm nhận tình thương đã tạo mùi
Cứu giúp mọi người tu tự tiến
Một lòng khai triển tự rèn trui
3) Vancouver 24/08/98 3 : 54 AM
Hỏi : Muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải
làm sao ?
Ðáp : Thưa muốn đạt tới muôn chiều phát triển
thì phải thành tâm tu sửa từ trược tới thanh, thực
hành chất phát. Khi đạt tới thanh tịnh, tâm từ bi
phát triển tới vô cùng, sự quang chiếu sẽ vô biên
giới, tận độ quần sanh, từ trong thể xác cho tới
bên ngoài của thể xác, đều phát quang thanh nhẹ
và phục vụ tận tình
Kệ :
Thực hành cảm thức tự giải minh
Giáo lý thâm sâu rõ tiến trình
Ðiển giới không ngừng liên hệ tốt
Tham tòng thanh nhẹ chẳng cơ còng

2) Olympia 23/08/98 3 : 20 AM
Hỏi : Quyết tâm tu tiến có lợi ích gì cho tâm thân
không ?
Ðáp : Thưa quyết tâm hành pháp liên tục và tu tiến
thì rất hữu ích cho tâm lẫn thân, tràn đầy hạnh đức,
chọn đường mà tiến, quí yêu Trời Phật, thành tâm
phục vụ, xây dựng từ bi
Kệ :
Thực hành khai triển chẳng còn nghi
Pháp giới khai thông tiến hợp thì
Tu tiến thành tâm không bỡ ngỡ
Dấn thân hành đạo phát tâm tùy

4) Vancouver, 25/08/98 2 : 55 AM
Hỏi : Phải làm sao mới gọi là cứu khổ ban vui ?
Ðáp : Thưa cứu khổ ban vui là chính hành giả tại
mặt đất phải thực hành phương pháp tự cứu, nhiên
hậu mới bớt khổ, tâm thức quân bình mới an vui,
giúp đỡ vật chất là tự dứt khoát tâm keo kiết gọi là
tu phước được phước, thực hiện bác ái và từ bi, thực
hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp là tự tu tự tiến từ đời lẫn đạo, đời đạo song tu,
đường đi ngắn gọn hơn, trực tiếp nguyên khí của
Trời Ðất, giải mở tâm tư trong xây dựng, trí tuệ
phân minh, hành trình rõ rệt
Kệ :
Giải thông tự quyết chuyển hành trình
Thức giác bền lâu tự nín thinh
Liên hệ dài lâu tu tự tiến
Bền tâm vững chí tự mình minh

5) Vancouver, 26/08/98 1 : 56 AM
Hỏi : Muốn khai tâm mở trí thì phải làm sao ?

6) Vancouver, 27/08/98 1 : 40 AM
Hỏi : Chuyển thức phân minh là phân làm sao ?

Ðáp : Thưa muốn khai tâm mở trí thì phải thực
hành pháp môn khứ trược lưu thanh, liên tục như
vậy, dấn thân hành pháp chuyên cần, trí tâm sẽ
được khai mở nhẹ nhàng, trung tâm bộ đầu khai
triển thật thà và chất phát, sống trong nhịn nhục
và thanh tịnh
Kệ :
Bình tâm thực hiện có duyên may
Thức giác tâm tu rõ ý Thầy
Chánh đại quang minh tình chuyển tiếp
Thành tâm tu luyện cảm vui vầy

Ðáp : Thưa chuyển thức phân minh là phải dấn thân
từ đời lẫn đạo thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính
mình thì mới bằng lòng sửa đổi và tu tiến
Kệ :
Dấn thân tự thức tự phân lần
Giải khổ ban vui rõ pháp ân
Tiến triển không ngừng trong thức giác
Thành tâm tu luyện rất chuyên cần
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7) Vancouver, 28/08/98
Hỏi : Tự nhiên và hồn nhiên có hữu ích gì không ?
Ðáp : Thưa tự nhiên và hồn nhiên là đạt tới sự quân bình của cơ thể, sự thanh nhẹ rất cần thiết, nội tâm cực
thanh nhẹ là cực sáng
Kệ :
Tâm thân ổn định tiến đàng hoàng
Cảm thức Trời ban sống vững an
Kiếp kiếp không còn gieo ý động
Giữ mình thanh sạch tự phân bàn

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
LÀM PHÁP LUÂN LINH TÁNH ÐƯỢC KHAI MỞ
... Khi mình hỏi, nó nói là đúng hết, thấy rồi. Nói là đúng, kêu bằng “khẩu huệ”, huệ bằng khẩu đó,
gặp với nhau nó nói một cái là nó phải đúng. Cái đó là lúc đó mới thấy điển. Những người đó không phải
coi về đoán số, nhưng mà nó có thể nói bịnh luôn nữa. Khi đối diện nó, nó đương ngồi như vầy, người
khác tới với nó, kế nó có cảm giác thấy cái ngực nặng, nó hỏi tại sao cái ngực chị... Nó nói cái trúng liền.
Nó thấy cái tay phía mặt đau, nó hỏi tại sao cái tay mặt đau... Cho nên đó là nhờ PLTC làm cho nó càng
ngày càng trong lành, đối phương tới là cái gì nó cũng rọi hết, chiếu liền...”
Đôi Lời Cảm Tạ về Khoá Sống Chung Quy Y Kiến Thức tại Thiền Viện Hai-Không
Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã tham dự Khoá Sống Chung Quy Y Kiến Thức tại
Thiền Viện Hai-Không và đã phát tâm đóng góp cho Khóa Sống Chung được thành công tốt đẹp.
Báo cáo chi tiêu cho Khoá Sống Chung:
Tổng kết chi phí mua thực phẩm, mướn xe vận chuyển, vật dụng cho KSC, mướn ghế cho hội trường,
phòng thuê tại Khách Sạn, v…v…: USD 11, 753. 00
Tổng kết số tiền bạn đạo tuỳ hỷ phát tâm, tiền bán tranh thuỷ mạc (do anh Bành Chi phát tâm), và tiền bán
trà “Hương Sữa” (do anh Huỳnh Ánh Sáng phát tâm): USD 12,160.00
Số tiền còn dư: USD 407.00 sẽ được sử dụng cho quỹ bảo trì Thiền Viện Hai-Không.
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
6/6/2008
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THƠ
MƯỜI ĐIỀU AI ĐẶNG
Mười điều tâm niệm luật Vô Vi
Dễ thuộc thực hành khó thực thi
Từ ái chấp ta ngăn bước tiến
Hồn giam tim thịt trí thần suy
Dũng hành hạ thủ công phu giải
Tâm điển vượt tầng thượng đỉnh truy
Nhẩn nhục nhịn nhường không nhiễm động
Mười điều ai đặng đăng ngươn kỳ
Phúc Tâm Cà Mau 24/5/2008
====
AI TÁ NGỰ
Không nương hình tượng xin cầu đảo
Không sắc không hương điển tỏa cao
Không một niệm từ ai tá ngự
Yên bình điển trội chuyễn hà đào
Âm thầm cô độc đêm thanh vắng
Thanh thản hồn nhiên tự bước vào
Từng bước tiến thăng trật tự tiến
Dung hòa các giới thẳng trời cao
Phúc Tâm Cà Mau 24/5/2008
===
HÀNH ÐẠO PHƯƠNG XA
Ðất Mũi thiện tâm tiếp bạn hay
Ðường xa hút trược vẫn ngồi ngay
Từ bi, bác ái tà không nhiễm
Hương phấn thơm nồng tõa nhẹ bay
Phước huệ song tu vô số kể
Thiếu hành tu giả khó tìm ai
Mừng mừng tủi tủi, nhiều “thầy mới”
Vay tạm lời ai sửa sẽ sai.
Bình Tân, 03-06-2008
Minh Nghĩa.
====
THAM THIỀN NHẬP ÐỊNH
Niệm Phật, Soi Hồn, Hít Thở, Thiền
Kiên trì tu luyện tiến triền miên
Ngày thường trụ niệm ly trần cảnh
Ðêm vẫn công phu dạo cõi Tiên
Nhập định xuất hồn đãnh lễ Phật
Tham thiền soi rọi thấu căn nguyên
Không còn mê chấp theo đời tạm
Thẳng rẳng một đàng đáo Thượng Thiên.
PN, 04/-06-2008
Thiền Tâm.
===

THƠ HÔM NAY VÀ CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Trở lại chuyện của chúng mình
Biển lòng phải lặng để Minh Châu về
Tu lòng để vượt qua mê
Sóng lòn phải dẹp để về Tây Phương
Áy là mục đích, con đường
Giúp cho phấn đấu và vươn lên hoài
Thực hành và nhận sửa sai
Càng tu càng tiến, tiến hoài không ngưng
Sóng lòng vẫn dậy sóng bừng
Cứ hành hành mãi, không ngưng chút nào
Dù sao mưa nắng lao xao
Hạo nhiên cứ nếm, phiền nào cũng vơi
Và thơ như một thú chơi
Cho thêm hương vị vui đời thành tâm
Vui trong lặng lẽ âm thầm
Vui đời hành niệm, dư âm kéo dài
Bây giờ đến mãi tương lai
Vui lòng êm ấm ngày ngày thế thôi
An cư cho một kiếp đời
Phù sinh cõi tạm vượt đời tiến lên
Nhứt tâm thành một vững bền
Giữa đời bể khổ cố lên muôn vàn
Ngày ngày tu học trái ngang
Ngày ngày trắc trở ngỡ ngàng vượt qua
Ở đâu cũng niệm Di Ðà
Ở đâu cũng phải thiết tha hành thiền
Ðể rồi bôi xóa niềm riêng
Dốc lòng tu niệm ưu phiền tiêu tan
Chúng mình thực hiện hiền ngoan
Hiền hòa như nước Thiên Ðàng xa xôi
Tu hành nung nấu sục sôi
Hướng tâm về đến khung trời bình yên
Nơi này không ngớt truân chuyên
Chúng mình chịu khó năng siêng thực hành
Duyên lành đãi ngộ chúng sanh
Vinh quang đợi mãi ngày thành Như Lai
Chúng mình sửa lỗi tránh sai
Từ từ sạch sẻ đến ngày Vinh Quang
Giả từ chật hẹp thế gian
Và con đường rộng Thiên Ðàng đón nhau.
Tân Bình, 21-05-2008
TỪ HÙNG.

===
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Tý thời tu thiền, thấy thần tiên
Thiên thời thanh tịnh, thật tha thiết
Tịnh tâm tiến thẳng, tấu tổ thầy.
Bình Tân, 15/05/2008
Minh Vô Vi.

TỪ TÂM
Tập tành tu thiền, thanh tự thâu
Tự thấy trược tà, thấm thân ta
Tiếp thanh tống trược, thở thông thoát
Theo thầy tiến triển, tận tình thương
Thảnh thơi tự tại, tâm tự thức

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 29 /3/ 2008 tôi đã nhận cho đến 01/06/2008 từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi

US$

Trinh Ngoc Van (Mtl)
Le Mai (Ca)
Loan Nguyen (Mi)
HAHVV Florida
Anthony Nguyen
Minh La (Ca)
Vo danh
Thoa Phung (PA)
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Lam T Giau (AB) (4/2008)
Lam T Giau (AB) (5/2008)
Lam Minh My Phuong (ON)
Lam Phung Tien (CA)
Ann kim Porter (CA)
Angelique Kim Borrillo (CA)
Nguyen Thi Thoai (Ca)
Le Thi Thong (Ca)
Florence Tran (Ca)
Le Hoang Tuan & Dang Tu Anh (TX)
Phung Thi Thi (Mtl)
An Anthony Nguyen & Lisa Kieu
HAHVV Florida (17/5/2008)
Trinh Cam Tu (Hi)
Ngoc Trang (Ca)
Tran Tan Dat (Belgium)
Ha Quang (Mtl)
Co Thanh Phong (Mtl)
Hoang Van Nhu (MTL)

300.00
200.00
100.00
590.00
100.00
60.00
27.00
100.00
100.00
80.00
80.00
50.00
50.00
200.00
100.00
100.00
120.00
80.00
1000.00
200.00
100.00
500.00
100.00
200.00
2000.00
300.00
300.00
300.00

Currency$

100.00
80.00
80.00
50.00
50.00

200.00

300.00
300.00
300.00

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 program ADAPT(Giúp nuôi
ăn học các em gái gia đình nghèo được có nghề tự lập) , bảo trợ trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi , những 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 tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng
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BẠN ÐẠO VIẾT
CẢM TƯỞNG VỀ KHÓA HỌC SỐNG CHUNG “QUY Y KIẾN THỨC”
TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG
Lần đầu tiên tôi được đến thăm Thiền Viện Hai Không tại Oroville, tôi có cảm giác hết sức thoải mái
nhẹ nhàng. Cách đó vài tháng, tôi ghi danh dự khóa học sống chung "Quy Y Kiến Thức" tại Thiền Viện Hai
Không, trong lòng hơi bối rối vì không có Thầy tại khóa học. Vài ngày sau, tôi lại nghĩ, tôi cần đến sự giúp
đỡ, lo lắng của Thầy cho đến bao giờ? Đi dự Đại Hội, khóa học, tiệc Sinh Nhật của Thầy hàng năm, lúc nào
Thầy cũng đến trước để lo lắng đủ mọi mặt trước khi bạn đạo tới. Thầy đã phục vụ vô quái ngại hàng mấy
chục năm nay rồi, nay Thầy đã cao niên, Thầy phải làm những việc đó mãi sao? Tôi tự nghĩ, tôi phải can
đảm tự dấn thân đi học cho chính tôi, chứ không thể ỷ lại vào tình thương yêu của Thầy mãi được. Vài ngày
sau đó, rồi vài ngày nữa trôi qua, tâm thức tôi lúc đó vững lên và tự nhủ rằng: tôi phải đi dự khóa học cho
bằng được, mặc dù không có Thầy trong khóa học nhưng hình như lúc nào cũng có Thầy hiện hữu trong tâm
thức của tôi.
Khi đến phi trường Sacramento, đã thấy thấp thoáng mấy anh Vô Vi đến tiếp việc vận chuyển. Có lẽ
Ban Tổ Chức hiểu ai cũng đói bụng vào giờ trưa nên đã sẵn sàng một rổ khoai lang. Trên đường từ phi
trường đến hotel khỏang 2 tiếng đồng hồ, anh Hội Trưởng Houston có nhắc mấy câu thơ của Thiền Viện
Hai Không như sau:
Hai Không nghèo lắm bạn ơi
Mùa đông ăn bắp, mùa hè ăn khoai
Xe tiếp tục chạy phom phom trên đường nhựa, dưới bầu trời nóng bức nhưng chúng tôi ăn khoai lang ngon
lành vì thấm tình của bạn đạo. Đến Thiền Viện tôi được đưa đến Cốc Thầy để xá kiếng. Chung quanh rừng
núi bao la, từ cửa sổ của cốc Thầy nhìn ra là một tảng núi nho nhỏ thật dễ thương có khắc 3 chữ Bi, Trí,
Dũng. Rồi tôi được đi bộ trên con đường Niệm Hành của Thầy, vừa đi chậm rãi vừa Niệm Phật nên không
cảm thấy mệt. Con đường Niệm Hành, nghe kể lại đã được sửa chữa rộng thêm và tráng nhựa rất đẹp, đi
một khúc thì có những chỗ nghỉ chân, ôi thôi sao thơ mộng. Tại Thiền Viện hiện giờ đang ra công trồng
hàng trăm cây táo, cây đào (hình như nghe nói là sự công qủa của một bạn đạo nào đó). Vậy thì trong
tương lai, bạn đạo Vô Vi tới thăm Thiền Viện có thêm cây ăn trái thì vui biết bao!
Vào ngày đầu tiên của khóa học sống chung "Quy Y Kiến Thức", một số bạn đạo được mời lên khán
đài để đại diện nơi mình ở. Sau đó đề tài "Quy Y Kiến Thức" được mở màn cho khóa học, bạn đạo được
tuần tự mời lên khán đài để đóng góp. Sau đó ăn cơm trưa, mọi người nghỉ ngơi; rồi bất thình lình nghe nói
Thầy xuất hiện trên Internet, thế là huynh, đệ, tỷ, muội chạy bay đến địa điểm Internet và được tuần tự lên
chào Thầy. Trong khóa học này có một người khách đặc biệt cũng lên chào Thầy, đó là Bác Bảy. Ngày hôm
đó Thầy mặc áo đỏ, và Thầy khóc nhiều lắm, khóc vì nhớ thương Hai Không, khóc vì thương bạn đạo: Cha
ở một nơi, các con của Ngài ở một ngã nhưng vẫn giữ vững tinh thần quyết chí tu hành. Lúc đó Thầy nói
với chị Kim Anh bên Canada là Thầy muốn qua Hai Không. Chị Kim Anh hỏi Thầy đi bằng cách nào, Thầy
trả lời là Thầy sẽ lái xe qua Hai Không, điều này chứng tỏ rằng Thầy rất thương nhớ bạn đạo. Nghe đến
đọan Thầy muốn lái xe qua Thiền Viện có rất nhiều bạn đạo khóc, giây phút quá xúc động thì anh Lý Vĩnh
mời chị Gấm lên chào Thầy, chị Gấm rất dễ thương mà lại có biệt danh là "Gấm lựu đạn", lúc đó Thầy lại
bật cười...
Đến ngày thứ nhì thì đề tài Bi, Trí, Dũng được đặt ra, bạn đạo người nào cũng có tu nên khai thác đề tài rất
hăng say hào hứng, trên cũng như dưới khán đài. Sau buổi cơm trưa, Thầy xuất hiện, nhưng ngày hôm đó
chắc Thầy hơi mệt cho nên Thầy muốn qua Hai Không bằng máy bay chứ không lái xe như hôm trước. Sau
buổi cơm chiều, ngày nào chúng tôi cũng được thưởng thức văn nghệ rất đặc sắc qua dàn nhạc của bạn đạo
Trần Mạnh Ái, rồi đến anh nhạc sĩ Phạm Bách Phi và một đặc biệt nữa là anh bạn đạo mới Vũ Thế Hưng.
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Hai anh bạn đạo này có nhiều tài quá, anh Hưng hát thật hay. Anh này có tới 3 cái “sĩ” trong người: bác sĩ,
nghệ sĩ và đau khổ cuộc đời quá thành tu sĩ. Rồi lại có màn Karaoke, ôi thật là vui!
Ngày cuối của khóa học bạn đạo tiếp tục đóng góp với đề tài "Làm sao mở được thức hòa đồng"; mỗi
người một ý, ý nào cũng đúng theo trình độ của người đó. Được gần gũi thân mật với bạn đạo cũng là một
cách học hỏi lý thú lắm; người nào cũng vui, cởi mở, hạnh người nào mình cũng nên học, nhất là mấy chị
nhà bếp, phục vụ suốt ngày, quây quần bên tô bún, chén cơm chan đầy tình thương yêu trong đó. Nhớ tô mì
Quảng của chị Lý Vĩnh, bánh bao chỉ của chị Mỹ Nhi. Ôi thôi tôi được duyên lành biết bao khi được hội tụ
trong gia đình Vô Vi.
Đến ngày 21/5 là ngày Sinh Nhật của Bà Tám. Chúng tôi được tham dự sinh nhật của Bà Tám rất vui
vẻ. Ngày hôm đó Thầy và Bà Tám xuất hiện trên Internet lúc 12 giờ trưa Canada, tức là 9 giờ sáng ở Cali.
Chúng tôi có giây phút thật là vui khi bạn đạo nữ lên khán đài chụp hình, cổ võ là bên nữ cũng biết uống
rượu đỏ, và bên nam lên chụp hình uống rượu đỏ trở lại. Vậy là "không phân thắng bại", nam nữ đều biết
uống rượu đỏ. Đến tối bạn đạo tụ họp tại nhà sắt để chờ Thầy trên Internet. Nhà sắt mới được xây cất để
làm phòng ngủ cho bạn đạo trong khóa sống chung; tuy còn thô sơ nhưng rất thóang và sạch sẽ. Đến giờ
Thầy lại xuất hiện; lần này bạn đạo có nhiều thì giờ tâm sự với Thầy hơn và có vài bạn đạo lên hát cho Thầy
nghe:
"Tôi có tình yêu rất mặn nồng
Sống trong một góc núi Hai Không
Quy nguyên tình đạo Trời ban phước
Hít thở cùng yêu chẳng phập phồng”
Nghe xong Thầy vỗ tay. Sau đó Thầy đi ngủ và chúng tôi bắt đầu trà đàm. Bạn đạo kể lại những kỷ niệm
với Thầy thật là vui, mỗi người có một kỷ niệm với Thầy. Ôi tình Thầy chứa chan làm sao dùng lời kể cho
thấu được.
Khóa học này riêng đối với tôi rất là hữu ích cho tâm thân; có duyên lành mới có được khỏang thời
gian quý giá như vậy. Sự thành công đối với tôi không phải là ở trên sự tổng kết số bạn đạo tham dự, mà là
kết quả của sự tu học, niềm vui trong tâm thức mọi người, là hành trang gói ghém khi ra về, không cảm thấy
đường xa nữa vì trong tâm thức tràn đầy niềm vui và tình thương yêu với bạn đạo.
Trở lại cuộc sống bình thường, làm việc như mọi ngày, lòng tràn đầy niềm vui và thầm đội ơn Đức
Phật Vĩ Kiên đã ban rải PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP tại kiếp này, cố gắng
thực hành hằng đêm, sửa đổi tâm tánh hiện có để mỗi ngày càng thêm tốt đẹp.
Kính Bái,
Bạn đạo Florida
Hồ Thị Ngọc Thanh.

=====
Vài Cảm Nghĩ Sau Khóa Sống Chung Quy Y Kiến Thức
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Sau khi tham dự Khóa Sống Chung Quy Y Kiến Thức ở Thiền Viện Hai Không, đến nay mỗi lần nghỉ đến,
lòng tôi lại rộn lên một niềm vui với bao nhiêu hình ảnh thân thương, sống động, cùng bao nhiêu bạn hữu
với gương mặt rạng rỡ, hồn nhiên, tươi cười - đưa tôi trở về với những ngày vui như bất tận trên vùng núi
xa xôi, đường đi gập ghềnh, tôi có cảm tưởng như đàn lý ngư đang vượt thác ghềnh để được hoá thành rồng.
Vì một số công đoạn cần hoàn tất để kịp đón bạn đạo, nên một số bạn đạo điạ phương phải lên Hai Không
trước vài ngày, để chuẩn bị những trang thiết bị cuối cùng để kịp ngày khai mạc. Công việc bề bộn nhưng
không khí vui tươi như tiếp thêm sức cho ngày hội chung.
Đến ngày 17 tháng 5, bạn đạo từ các nơi lần lượt hội tụ về, bầu không khí ấm cúng cứ nhân lên theo từng
nhóm, từng nhóm người hội tụ về.
Sáng ngày 18 tháng 5, giờ phút khai mạc Khoá Sống Chung, khi tất cả các bạn đạo cùng đứng lên, hướng
tâm để được sự chứng minh của Thầy, của Tổ Sư cùng Bề Trên, riêng tôi có một cảm giác sung sướng khôn
tả, từ hồi nào đến giờ tôi chưa từng có, như cùng hòa nhập với mọi người. Buổi lễ đơn sơ như thấm tình bạn
cùng một hướng đi. Sau đó là những buổi sinh hoạt thảo luận về chủ đề của Khoá Sống Chung Quy Y Kiến
Thức, cùng một vài đề tài khác nữa. Những e dè, ngại ngùng ban đầu phút chốc đều được xua tan, và thay
bằng những tràng cười, những đóng góp bổ ích. Có những lúc những giọt lệ của vài bạn đạo ngồi trên hội
trường, riêng tôi những giọt lệ ấy cũng là nét đặc trưng, và đó cũng là một đóng góp, một cảm nhận của tình
thương đồng đạo, cùng là những bức xúc của những yếu kém, thiếu sót, trì trệ của bản thân.
“Ăn” đi đầu trong tam đại sự, thành thật cám ơn sự phục vụ của quý bạn trong ban ẩm thực, đã đem đến cho
Khoá Sống Chung những bưã ăn thanh đạm, tươi, ngon, khoái khẩu.
Sự hiện diện của Bác Bảy, anh của Thầy, hồn nhiên khi kể lại chuyện vui lúc thiếu thời cùng Thầy ở quê
nhà, Bác như sống lại thời thanh xuân, mang nụ cười sảng khoái cho mọi người. Nhìn anh của Thầy, lại
nhớ đến Thầy nhiều hơn, nhớ ngày nào Thầy cùng vui với đàn con ở nơi đây, và nhứt là khi nghe Thầy nói
qua màn ảnh, là Thầy muốn về Hai-Không, đủ thấy tình thương của Người dồi dào như thế nào.
Kỳ này, bạn đạo được thấy Thầy 3 lần qua màn ảnh, cùng Bà Tám trong ngày sinh nhật của Bà Tám. Nhìn
Thầy, nhớ hạnh Thầy, bạn đạo lần lượt lên vấn an Thầy cùng kể chuyện vui và hát cho Thầy và Bà Tám
cùng nghe. Những khi Thầy xúc động, Thầy khóc, làm mọi người nghẹn ngào khóc theo.
Ngày Sinh Nhật của Bà Tám vui làm sao! Ban Tổ Chức đã kết hợp với các bạn ở Montreal, hai nơi cùng giờ
tổ chức ngày sinh nhật Bà Tám. Bạn đạo được thấy hình ảnh của Thầy và Bà Tám qua màn hình, tâm sự, kể
chuyện vui cùng Thầy và Bà Tám. Có cả nến và bánh sinh nhật nữa. Cuộc vui càng bốc cao hơn khi mọi
người cùng nâng ly “Dô! Dô!” rất tới.
Thật là thiếu sót nếu không nhắc đến các đêm văn nghệ. Các anh trong ban kỹ thuật, âm thanh, và ban văn
nghệ đã bỏ nhiều công sức để đóng góp cho Khoá Sống Chung thêm sống động. Các “ca sỹ” và “diễn viên”
đã thể hiện bằng trái tim nên có sức lôi cuốn lạ thường.
Cuối cùng, sự hiện diện của các bạn đạo cùng hội tụ về với nhau là một đóng góp rất quý báu. Cầu mong
chúng ta lại gặp nhau , lại mở hội trong các đại hội và khoá sống chung kế tiếp. Mong thay! Mong thay!
Chào các bạn.
Lý Nghiệp Minh
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