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Số:  778  Ngày: 06 tháng 06 năm 2010 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ  18/08/2000 đến 24/08/2000 
 

Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh 
và giải toả 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) Duyên tình xa vắng tại vì sao? 
 2) Thù hận trí không mở bao giờ mới dứt? 

    3)  Nhiệm vụ thiêng liêng có hữu ích gì không? 
    4) Làm người giáng lâm tại thế học được những gì? 

5) Tinh khí không còn sẽ ra sao? 
6) Niệm Phật liên tục có thể nối được điển quang của vũ trụ hay không? 
7)  Luồng điển nhẹ giải quyết được chuyện gì? 

 
 
 

Sanh Truï
 

Sanh  truï hoaïi dieät  nguyeân lyù coù 
Töï mình caœm thöùc chaúng so ño 
Trôøi sanh Trôøi ñoä töï phaân moø 

Chuyeån bieán voâ cuøng phaùp phaùp voâ 
 

Vĩ Kiên
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1) Montréal, 18-08-2000 3: 15 AM 
Hỏi: Duyên tình xa vắng tại vì sao? 
 
Ðáp: Thưa duyên tình xa vắng vì thiếu đức tin 
không tiến bước nổi 
  Kệ: 
 Duyên tình xa vắng thiếu niềm tin 
 Thù hận lân la khổ bực mình 
 Rắc rối tình người không phát triển 
 Niềm tin biến mất hại chính mình 
 

2) Montréal, 19-08-2000 12: 05 AM 
Hỏi: Thù hận trí không mở bao giờ mới dứt? 
 
Ðáp: Thưa thù hận trí không mở thì sẽ truyền kiếp 
lúc nào cũng khổ tâm 
  Kệ: 
 Duyên không đạt thức tâm không định 
 Tạo kho ẩmuôn đời trong động loạn 
 Dấy động chơn hồn không lối thoát 
 Quây quần khổ cảnh suốt lộ trình 
 

3) Montréal, 20-08-2000 1: 15 AM 
Hỏi: Nhiệm vụ thiêng liêng có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa nhiệm vụ thiêng liêng rất hữu ích và sẽ 
có cơ hội xây dựng hạnh đức cho hành giả 
  Kệ: 
 Nhiệm vụ thiêng liêng chẳng có phiền 
 Tự giác tự tu triển triền miên 
 Trí tuệ khai thông khai trí thức 
 Thanh bình phục vụ thật là yên 
 

4) Montréal, 21-08-2000 2: 45 AM 
Hỏi: Làm người giáng lâm tại thế học được những 
gì? 
 
Ðáp: Thưa làm người giáng lâm tại thế học được 
những sự tham dâm của tình đời 
  Kệ: 
 Sống tham chết khổ bị đày nơi nơi 
 Học khổ học đau tiến tạm thời 
 Qui y chơn tánh tham sân si dục 
 Các nẻo đường cùng cũng phải theo 
 

5) Montréal, 22-08-2000 11: 45 AM 
Hỏi: Tinh khí không còn sẽ ra sao? 
 
Ðáp: Thưa tinh khí không còn sẽ tuyệt mạng 
  Kệ: 
 Sống vui cõi tạm chuyển từ hồi 
 Qui hội chơn hồn tạo quí ngôi 
 Man mát Trời cao không chấm dứt 
 Nguyên khí thanh bình tự thả trôi 
 

6) Montréal, 23-08-2000 2: 00 AM 
Hỏi: Niệm Phật liên tục có thể nối được điển quang 
của vũ trụ hay không? 
 
Ðáp: Thưa niệm Phật liên tục chấn động có thể tiếp 
nối được với điển quang của càn khôn vũ trụ một 
cách tự nhiên và hồn nhiên 
  Kệ: 
 Triền miên niệm Phật giải tâm sầu 
 Thiết kế tương lai tự tiến mau 
 Giải tỏa phiền ưu trong chốc lát 
 Qui y chơn pháp cảm thông tàu 
 

7) Montréal, 24-08-2000 6: 55 AM 
Hỏi: Luồng điển nhẹ giải quyết được chuyện gì? 
 
Ðáp: Thưa luồng điển nhẹ có thể giải quyết chuyện gì tiến tới vô cùng và xuyên qua tất cả 
  Kệ: 
 Thanh tịnh bừng sáng khắp năm châu 
 Qui y Phật Pháp rất nhiệm mầu 
 Xuyên hành tự tiến không giờ dứt 
 Xây dựng luân lưu tạo nhịp cầu 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
. Cho nên chúng ta nhìn huynh đệ tỉ muội chúng ta, mắt mũi tai miệng mà mỗi người khác nhau. Kẻ 

30 phần trăm vàng, kẻ 70 phần trăm bạc. Nó khác nhau. 

Trong cơ cấu các bạn có thượng, trung, hạ, thích điều khiển tất cả 3 giới. Có ngôi vị mà không chịu 
làm, cứ hướng ngoại, đâm ra tranh chấp, đâm ra giận hờn, đâm ra nóng nảy. Mà hướng nội thì cái nóng 
nảy nó đâu có ô hợp nữa, nó phải tan. Các bạn hướng nội chừng nào thì các bạn tự nhiên nó phải tan. Các 
bạn tưởng tới thanh khí điển thôi, đừng tưởng tới Thượng Ðế, Thượng Ðế xa vời. Thanh khí điển đang 
giải tỏa các phần ô trược trong nội tạng các bạn. Các bạn dầy công đem vô càng nhiều càng tốt, càng 
mở, rồi càng thanh nhẹ. Mà nó vượt khỏi thể xác này, cái thể xác gồ ghề xấu xí này đã ngồi đây. Chúng ta 
đi lên trên dòm xuống thấy nặng trược vô cùng. Nó không có đáng giá, nhưng mà ông Trời lấy đó làm cái 
khám, cái khám ô trược để cho nó thức tâm, để cho nó nói. Nó ở cảnh Tiên nó sung sướng, nó không cần 
hưởng cái ô trược. Nó thanh cao nhưng sự thật giam nó trong một cái thối tha nhứt, là cái thể xác của con 
người!!! Ðể cho nó hiểu, để cho nó đạt sự quân bình. Nó thấy cái trược của Thượng Ðế và nó thấy cái 
thanh của Thượng Ðế đã và đang làm việc khắp các nơi. Có thanh có trược, có tà có chơn, đầy đủ cho nó, 
để nó ngự trị, nó học, nó tiến hóa. Cho nên sau này nó trở về với Thượng Ðế nó mới xứng đáng là con của 
Thượng Ðế. 

Con của Thượng Ðế phải biết 2 chiều. Người Cha ở thế gian cũng dạy con lợi và hại. Con của 
Thượng Ðế cũng phải biết 2 chiều, để cứu cả 2 chiều. Thấy hại, thấy thất bại, nhưng mà là thành công, 
thấy thành công nhưng mà thấy luôn sự thất bại luôn. Nó thấy hết tất cả mọi mặt, chân lý nó mới tròn. 
Thấy một mặt bỏ một mặt thì chân lý không bao giờ tròn, thì làm sao nó trở về với chân lý được. 

Cho nên các bạn không nhiều thì ít nghe qua băng giảng của tôi và đã thực hành như tôi đã và đang 
thực hành. Bây giờ các bạn phải in sâu một chút: bạn là tôi, tôi là bạn, Thượng Ðế là bạn, bạn là Thượng 
Ðế thì các bạn mới thấy rằng cái tinh thần phục vụ của các bạn càng cao hơn; và các bạn không còn thấy 
tuổi tác của các bạn nữa. Không có sự già nua, nhưng mà có ý chí là vô cùng. Ý chí của các bạn thanh sạch 
cũng như hoa sen ở dưới bùn mà nó vẫn vượt lên khoe đời và đạt thành giáo điều để độ tha. Chúng ta cũng 
ở trong bùn vậy. Trung tâm điển quang của chúng ta là một hoa sen dâng Trời. Nếu chúng ta tu mà chúng 
ta quên chỗ đó thì làm sao ta được, làm sao ta đắc? Cứ nghĩ chuyện ông Trời độ tôi, Phật độ tôi. Té ra tôi 
đi sai các vị đó làm việc cho tôi sao? Ngài độ một lần rồi, ẩn tàng trong tâm tôi mà tôi còn che lấp Ngài. 
Tôi che lấp cái bàn thờ ngay chỗ ngực tôi đây nè. Tôi che, tôi không có mở ra. Tôi không thấp đèn, tôi 
không săn sóc nó. 

THÔNG BÁO VỀ TRẠI HÈ NHẪN HÒA 
 
Kính thưa quý Bạn Đạo, 
 
Như đã thông báo trước đây, Trại Hè Nhẫn Hòa thường niên năm nay sẽ được tổ chức vào đầu Tháng Bẩy, 
2010, từ ngày 3 đến ngày 10.  Mục đích của trại hè là để bạn đạo có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm tu 
học của mình và cũng là cơ hội để ôn tập phương pháp công phu, giải tỏa các thắc mắc của mình, nếu có.  
Tuy nhiên, nếu số ngày nghỉ của bạn đạo eo hẹp, bạn đạo có thể tham dự vài ba ngày cũng được (theo lời 
yêu cầu của một số bạn đạo ở xa).   
 
Lúc nào Thiền Viện Nhẫn Hòa cũng sẵn sàng đón tiếp bạn đạo, trong không khí gia đình.  Khi quý vị có cơ 
hội thuận tiện, quý vị có thể đến trước hoặc sau ngày giờ nói trên, đã có bạn đạo ghi danh vãng lai một, hai 
tháng để hành thiền v.v.   Thời tiết lúc này sẽ rất đẹp và ôn hòa (không nóng). 
 
Xin quý bạn đạo vui lòng liên lạc trước để chúng tôi để tiện việc thu xếp các phương tiện.   
Nếu đi máy bay, xin đến Phi Trường Seatac (SEA).   
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Nếu đi Bus (Grey Hound) hoặc xe lửa (Amtrak) xin đến trạm Olympia. 
 
Xin cảm ơn quý bạn đạo. 
 
Thư từ xin gởi về: 
 
TV Nhẫn Hòa: 
4514 Gold Ridge Lane SW     (Số cũ là  4104 Goldsby St. SW.) 
Olympia, WA 98512 
 
Điện Thoại:  360-357-5675 (xin nhắn lại trong máy); 

         360-956-7038;    360-459-2405  và  360-402-4401. 
E-mail:  tvnhanhoa@gmail.com  hoặc  nguyenvg@comcast.net 
 

Hướng Tâm Cầu Nguyện 
Bạn đạo: Bà Huỳnh thị Keo mất ngày  02 / 6 ( Nhằm ngày 20 / 4 năm Canh Dần) tại Bình Thạnh Thành 
phố Hồ Chí Minh hưởng thọ 96 tuổi là thân mẫu của bạn đạo: Nguyễn văn Đức Việt Nam. 

 Kính quý bạn đạo năm châu cùng hướng tâm cầu nguyện cho bà. 
 Bạn đạo Thành phố Hồ Chí Minh thành tâm cảm tạ. 

THƠ 
           Đường Tu 
 
Nghiệp trần trôi nổi, đã nhiều năm. 
Lầm đường lạc lối, lẩn thăng trầm. 
Đến hồi thức giác, quay đầu phục. 
Duyên Thiền tự cứu, đạo huyền thâm. 
 
Vô vi pháp thiền phu duyên ngộ. 
Thường soi tâm tự độ chơn linh. 
Ân Trời luôn trợ bên mình. 
Tự tu tự thức hợp tình Trời Cha. 
 
Công phu đạt do mình hành pháp. 
Việc hàng ngày giải đáp hoà tâm. 
Đừng cho Lục Tự dứt âm. 
Không còn khoãng trống trược tầm khảo thân. 
 
Tu tinh tấn sao thần chưa định. 
Lo việc đời giờ tịnh ít hơn. 
Định còn xao động từng cơn. 
Hao mòn thanh điển hồn chơn lu mờ. 
 
Lấy dũng chí đúng giờ thiền định. 
Lấy công phu thanh tịnh khai thông 
Hành pháp thường niệm nằm lòng. 
Khai thông bản thể, tam công vun bồi. 
 
Tu thành thật xa rời bản ngả. 
Phá chữ ta. hỷ xã từ bi. 

Vượt qua cảnh giới cuộc thi. 
Điển thanh qui hội, được thì thanh cao. 
 
    Cư trần như giấc chiêm bao. 
Ngộ mê hai ngã, ngã nào hồi quê. 
    Thì ta quay gót tìm về. 
Trước sau cũng phải phá mê chính mình. 
          
            Củ Chi, 04.11.2001 
                       Bá Tùng 
                        ----------- 
         QUÁN THÔNG ĐỜI ĐẠO 
QUÁN tường thực hành pháp VÔVI 
THÔNG tỏ mọi đàng, chớ ngại chi 
ĐỜI dễ vượt qua bao thử thách 
ĐẠO lý thâm sâu rất diệu kỳ 
               Sai gòn, ngaỳ 07-05-2010 
                     Thanh Dũng 
                     ---------- 
            AN NHIÊN TỰ TẠI  
AN  ổn thân tâm, điển nhẹ nhàng 
NHIÊN hồn sáng suốt chẳng mơ màng 
TỰ hành, tự chứng huyền vi diệu 
TẠI ở chơn tâm - thấy Thiên đàng 
             TP.HCM, ngày 07-05-2010 
                       Thanh Dũng 
                        --- 
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              TRÒN VO 
Điển nào điển nấy cũng tròn vo 
Đâu thấy đặng rờ đâu biết lo 
Năm tháng đêm dài ta hiểu rõ 
Thiền ngồi tâm thức tường o o. 
  
Một cõi phong trần cho học hỏi 
Phong ba bão táp học tơi bời (nên người) 
Ngồi nằm suy ngẫm đời là thế 
Sức hút hồng trần còn phải bo. 
  
Đạt thức sự đời đâu bỡ ngỡ 
Cũng như bèo nước dạt mây trôi 
Nhẫn hòa ta thức học nhàn rỗi 
Thời sự đạo đời hiểu thâm ôi. 
                Cà Mau, 20-05-2010 
                      Văn Phong 
                     -------------- 
              DUYÊN NGHIỆP 
Nghiệp đời bệnh hoạn ai tránh khỏi 
Một kiếp làm người học đến nơi 
Ruột, gan, phèo, phổi, tạng trong người 
Dễ sanh bệnh tật ở nay thời. 
  
Cũng như bạn đạo anh Nam đó 
Bướu não hai lần mổ tận nơi 
Tái phát lần ba đâu dám mổ 
Cầu trời khẩn phật duyên tầm tôi. 
  
Hành thiền sáu tháng bao huyền diệu 
Tái khám bệnh tình lạ hết rồi! 
Trí sáng bình yên sống vui vẻ 
Kiếp đời còn lại nguyện tầm ôi. 
  
Lại có một người cô Tú đó 
Trước kia cũng bị chứng nan y 
Nghiệp đời bệnh hoạn đâu tránh khỏi 
Hết của hết tiền duyên đạo tôi. 
  
Cần mẫn siêng năng hành pháp tiến 
Sự tình hiểu thấu nghiệp do thiên 
Nghiệp đời luân quả tùy duyên định 
Trí sáng tâm bình nay hiểu nhiên. 
  
Con gái bạn đạo chị Thu nhé! 
Mang bệnh hiểm nghèo khó đặng yên 
May nhờ anh Hợp khuyên hành thiền 
Hiện tại pháp thiền đặng bốn niên. 
  
Nhìn chung tất cả do tiền định 
Xuống cõi hồng trần học nghiệp duyên 

Hiểu thấu duyên thiền tâm ý tinh 
Ơn đền duyên pháp điển siêu nhiên. 
                    Cà Mau, 01-06-2010 
                          Văn Phong  
                              ---- 
                     CHÚC PHÚC 

Ngày đêm cố gắng luyện thi 
Nam mô lục tự Vô Vi nhiệm mầu 

Niệm thầm niệm Phật tâm thâu 

Tập trung trí ý đỉnh đầu tiếp thanh 

Năng hành tu luyện tồn sanh 

Ai tu luyện tới hồng danh Di Đà 

Soi hồn thiền định canh ba 

Ăn chay niệm Phật mới ra quân bình 

Minh tâm kiến tánh do mình 

Pháp luân thường chuyển tự mình triển 
khai. 
                            TPHCM, 22-05-2010 

                                        Minh Vô Vi 
                             ---------- 

                     PHẬT TÁNH 

Giàu nghèo tâm Phật cũng như ai 
Ngạo mạn cống cao rơi rớt hoài 
Nay sướng mai khổ là định luật 
Tu hành giải thoát, dục tàn phai 
Chữ tài là nghiệp miền Trung Giái 
Chữ đức là duyên ở Bão-Đài 
Đa số bề ngoài trông sáng láng 

Bên trong tâm địa lại sơ sài. 
                               TPHCM, 22-05-2010 

                                          Minh-Nghĩa 
 

         MỪNG PHẬT  ĐẢN  
Hai bên phố đầy cờ Ngũ Sắc 
Báo hè về Đức Phật đản sanh 
An Cư Kiết Hạ để dành 
Thập phương bá tánh đua tranh đến chùa.  
Trong cõi thế kẻ mua người bán 
Đến ngày Rằm sửa soạn dâng hương 
Mão y tiền của cúng dường 
Xứng danh Phật tử soi gương Bồ Đề.  
Tôi ngây ngất đường mê vất vưởng 
Nẻo Vô Vi phất phưởng một mình 
Cho tròn một kiếp sinh linh 
Tự tu tự hiểu hành trình tự khai.  
Tôi không có tiền tài kho báu 
Chẳng cúng ai pháp bảo độ tha 
Nay còn nửa mãnh tâm Ma 
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Gắng lo gội rửa để xa khổ sầu.  
Khi khử trược dè đâu mới biết 
Có trong lòng Ngọc thiệt Mâu Ni 
Thôi thì cũng lập hạnh Bi 
Đem ra cúng Phật Vô Vi kiếp này.  
PN. 22/05/2010 
Thiền Sinh Phương.  
                     ---- 
              CHÚC PHÚC 
( Thân tặng bạn đạo  anh Năm Đen, Cà Mau) 
Chúc phúc bạn hiền đã kiện khan 
Hành thiền sáu tháng đẹp huy hoàng 
Bướu kia tan biến nay mất hẳn 
Một kiếp vô thường lại phước sang 
Tươi thắm siêu tình đã định sẵn 
Nghiệp trần được giải hết hoang mang 
Tâm tư xán lạn sống vui vẻ 
Trí minh thiện lành lại thanh nhàn. 
              Cà Mau, 23-05-2010 
                    Văn Phong  
                 --------- 
             TÍCH ĐỨC 

Lục tự Di Đà luôn niệm thầm 

Ấy là diệu pháp khứ tà xâm 

Thiên đàng hữu lộ vô nhân đáo 

Địa ngục vô môn hữu khách tầm            
  
Bằng cư náo thị vô nhân vấn 

Phú tại sơn lâm hữu viễn thân 

Phước tại tổ tông tu tại ngã 

Đức do Thiên Địa chí do nhân 

 Địa ngục Thiên đàng bởi chúng sinh 

Tu hành luyện đạo cứu hồn linh 

Vô Vi Phật pháp muôn thời thịnh 

Học đạo tu thiền vạn kiếp vinh 

                             TPHCM, 29-05-2010 

                                       Minh Vô Vi 

                 ------ 
 
 
 

                   TẠM BIỆT 
Tạm biệt Bình Dương 4 tháng trời 
Lòng nghe xao xuyến đến nghẹn lời 
Ân phước Bề Trên quang chiếu độ 
Chấp tay đón nhận cảm ơn Trời 
 
Trời Tây thẳng tiến Tổ Thầy chờ 
Đại Hội 29 bạn đạo đón chào 
Phân Minh Đời Đạo rõ tiến trình 
Thành tâm thanh tịnh sẽ đến bờ 
 
Hẹn gặp lại nhau ngày tái ngộ 
Bạn đạo Bình Dương thâm tình độ 
16 tuần thôi sẽ trôi mau 
Ngày về gặp lại quý bạn thiền  
    Lục Thị Anh -  Bình Dương, VN - 30/04/10 
                       ----------- 
      ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 29 
 
Canh Dần tháng 9 đủ duyên lành 
Bề trên chứng giám tấc lòng thành 
Tổ Thầy đãi ngộ đám con ngoan 
Bạn đạo VN đến được đất lành 
 
Chấp tay con đảnh lể Tổ Thầy 
Cùng huynh tỷ muội cùng chung Thầy 
Đại Hội 29 mở cờ lòng con 
Duyên lành hội ngộ cùng xum vầy 
 
Thế là thỏa nguyện bấy lâu nay 
Thế là đến được chốn Bồng Lai 
Thế là đến được cảnh Thiên Đàng 
Cũng nhờ tu tiến nhờ hành Thiền 
 
Vô vi báu pháp Thầy đã trau 
Vớ lấy hành ngay kíp kíp mau 
Sẽ thấy siêu việt huyền diệu thay 
Đó là quà quý Thượng Đế trau 
 
Lục Thị Anh -  Bình Dương, VN 
                     02/05/2010 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
 

Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ ,June 4, 2010 
 

Thiền Viện Hai Không  
Hè Về Ký Sự 

 
         Hạ tuần tháng năm, năm 2010, trên một đỉnh núi thanh tịnh thuộc thành phố Oroville,miền bắc tiểu 
bang California,Hoa Kỳ; một vùng trời trong sáng và vui tươi bao trùm một không gian rộng lớn ,làm thay 
đổi khí hậu vốn rất là nóng bức từ bấy lâu nay. Đó là thời gian tổ chức Khóa Sống Chung “ Quy Hội 
Duyên Lành” và Lễ Kỷ Niệm 25 năm Ngày Thành Lập Thiền Viện Hai Không. 
 
        Thưa đúng vậy , từ ngày 24-5-2010 đến ngày 31-5-2010 ,nơi Thiền Viện Hai Không mưa lai rai suốt 
ngày ,khí trời lành lạnh như mùa đông. Dường như Thượng Đế ban rải nước cam lồ ,và tặng cho những 
chiếc áo tình thương bao bộc những Duyên Lành Quy Hội về đây. 
 
       Các bạn có tham dự khóa sống chung Quy Y Kiến Thức được tổ chức hai năm về trước, thì mới thấy 
rõ sự mới mẻ chào đón của Thiền Viện Hai Không. Đập vào mắt đầu tiền của người về tham dự khóa sống 
chung là nơi trú ngụ. Ngày trước, tường là những tấm thiếc đơn chiếc mỏng manh. Ban ngày thì nóng,ban 
đêm thì lạnh.Ngày nay đã được kiến thiết khang trang và đẹp mắt.Tường có hai lớp trong ngoài,cách nhiệt 
và kín đáo.Bên ngoài được sơn màu đỏ tươi sáng.Bên trong với màu xanh da trời sáng đẹp ,thỉnh thoảng 
được điểm những đóm xanh đậm màu,tạo thành một bức tranh đầy nghệ thuật.Ngoài ra còn có một lò sưởi 
dùng cây ,củi . Nên phòng ngủ được sưởi ấm mỗi khi trời trở lạnh. 
        Hai cầu vệ sinh được gắn bảng ( Nam-Men ,Nữ-Women) lịch sư,trang nhã.Cho nên nhà trú ngụ hiện 
nay có được danh xưng là Khách Sạn Hai Không 5 sao  . 
 
        Từ khách sạn Hai Không dẫn đến hội trường ngoài trời, bằng hai con đường tráng nhựa rợp bóng mát. 
Rãi rác đây đó những tượng nghệ thuật bằng những hòn đá chồng lên nhau một cách khéo léo, hợp lý.Hội 
trường được xây dựng hình tròn,có sân khấu rộng rãi thoáng mát.Trên sân khấu có một tấm băng bằng vải 
với hàng chữ Khóa Sống Chung “ Quy Hội Duyên Lành” ,bên dưới thêm hàng chữ Kỷ Niệm 25 năm thành 
lập Thiền Viện Hai Không.Chung quanh được giăng đèn xanh đỏ trông đẹp mắt ,nhẹ nhàng.Nhiều hàng 
ghế được xếp thẳng hàng ,bên trên thì được bao che bằng những tấm màn vải như những cánh bườm.Từ xa 
,hội trường trông giống như một con thuyền bát nhã.  
 
        Tròi vẫn tiếp tục lạnh và mưa rào. Bạn đạo lần lượt đến mỗi giờ một nhiều hơn. Tiếng cười tiếng nói 
ngày càng rỗn rãng,càng vui hơn . Mỗi người đến đều có bánh mì,cà phê,trà xanh,nước lọc thanh khiết đở 
bụng. Những tiếng chào thân ái,những cái bắt tay đầm ấm tình người. Trong không khí thanh nhẹ,tất cả 
mọi người hình như quên đi mọi việc bên ngoài. Đâu đâu cũng ròn rã những câu chuyện vui và chuyện 
đạo.Nhà bếp tưng bừng nhộn nhịp.Thức ăn thay đổi mỗi ngày.Nào mì Quảng,cơm bát bữu,mì vịt tiềm, đồ 
xào quảng đông,mắm chưng hai không,v.v…Thức ăn thêm thì nào bánh chưng gia truyền,bắp đặc sản,bánh 
giò ,bánh bột lọc,trái cây địa phương,khoai lang ngọt,v.v… không sao kể cho hết  .( xin lưu ý với quý vị,tất 
cả đều là thức ăn chay hết đó nhe ). 
 
        Rồi ngày giờ quan trọng cũng phải đến. Sau buổi ăn sáng,bạn đạo tụ hội nơi hội trường,thanh tịnh 
ngồi niệm phật.Mưa vẫn lất phất bay, mang cơn lạnh nhẹ đến mọi người. Đang là mùa hè ,mà bạn đạo 
trang bị như là mùa động,mỗi người mặc hai,ba lớp áo.Anh Huỳnh minh Bảo sang đây giữa mùa hè CA,mà 
ăn mặc như đang ở mùa đông Paris. Đây là điểm đặc biệt nổi bật ,một kỷ niệm đáng nhớ đánh dấu ngày Lễ 
25 năm thành lập Thiền Viện Hai Không.  
        Trong Vô Vi thường hay có những hiện tượng kỳ diệu.Sắp sữa đến giờ khai mạc khóa sống chung, 
trời đang mưa,đang lạnh. Bỗng nhiên mưa ngưng,trời ấm lại.Tiếng nói của Đức Thầy vang vang , đầm ấm 
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khai thị mỡ lời khai mạc.( Đây là lời khai mạc của Đức Thầy trong Đại Hội Long Vân ). Sau đó là chương 
trình trong ngày đầu của khóa sống chung.  
 
        Khóa sống chung năm nay đặc trọng tâm vào kỷ thuật thực hành Phương Pháp Công Phu. Trong 
đó,có anh Huỳnh minh Bảo đến từ Paris –Pháp quốc ,trình bày tầm quan trọng của pháp thở Pháp Luân 
Thường Chuyển .Và sau đó có những buổi để kiểm soát lại cách thở cho những bạn đạo có yêu cầu. Trong 
số hơn 30 bạn đạo cần kiểm soát lại ,95 % thở sai. 5% thở đúng nhưng hơi thở còn ngắn hoặc không lấy 
hết hơi. Trong những buổi sinh hoạt khác,bạn đạo sôi nổi thảo luận về nhiều đề tài rất bổ ích cho đường tu; 
như ăn chay ăn mặn,cái tôi của mỗi con người,tìm hiểu về Lục Căn Lục Trần,Thập Tam Ma,v.v… 
 
        Trong các buổi sinh hoạt,anh Nguyễn quang Vinh ở California là người đã đem đến cho bạn đạo 
những nụ cười hồn nhiên bất tận.Anh Vinh đã 72 tuổi rồi,mà trông còn rất trẻ.Tánh vui vẽ,thân mật và tốt 
bụng. Đặc điểm của anh là mỗi lần phát biểu,là mỗi lần xuất khẩu thành thơ. Anh còn tặng thêm một bản 
nhạc đạo vui tươi,tạo nên những tràng cười thoải mái. 
 
        Thiền Viện có một đường vòng đai tráng nhựa bao quanh. Đây là đường Niệm Hành lý tưởng.Bạn 
đạo thường dùng đến mỗi ngày.Trong chương trình của khóa sống chung ,mỗi ngày vào lúc 2 giờ 30 chiều 
,toàn thể bạn đạo cùng đi hành thiền.Với một số đông người cùng đi ,cùng niệm Phật,tạo thành một luồn 
thanh quang từ điển mạnh mẽ vô cùng. 
 
        Bạn đạo còn được viếng thăm cốc của Đức Thầy. Đức Thầy có lần nói: cốc Đức Thầy như có Đức 
Thầy hiện diện.Cho nên khi đến đây ,bạn đạo cảm nhận ngay niềm hân hoan thanh nhẹ. Trong cốc mọi vật 
được trình bày ngăn nắp với những đồ dùng và kỷ vật của Đức Thầy.  
 
        Sau ngày khai mạc, không khí trên Thiền Viện không còn lạnh nữa. Số bạn đạo cũng gia tăng từ 92 
người ghi danh chánh thức lên đến 107 người.Một thích thú đáng nhớ,là có 3 người Tân Tây Lan, họ là 
những người đang dạy Thiền ở xứ của họ ,(một pháp Thiền khác).Nhân dịp qua Mỹ du lịch, được hướng 
dẫn và cùng tham dự khóa sống chung với anh Phú ,là một bạn đạo và là con của anh Ái ù.Khi được mời 
phát biểu,một người đại diện nói rằng :tuy không hiểu tiếng Việt,họ vẫn cảm nhận được nơi chúng ta có 
một niềm tin vững mạnh,và một tinh thần đoàn kết chân thành,vấn thân làm việc một cách tích cực.Họ rất 
phấn khởi và cố gắng tìm hiểu và phổ biến Thiền đến mọi người. 
 107 người có duyên lành quy hội về đây chung vui , đoàn kết, thương yêu đầm ấm với điển quang của 
Đức Thầy. Quyết tâm một đời một đạo. Thực hành chánh pháp quang minh. Cùng nhau đóng góp thành 
quả bảo tồn và phát huy Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. 
 
        Sau mỗi lần tham dự khóa sống chung ,bạn đạo cảm thấy tu tiến hơn. Học hỏi rất nhiều về đời lẫn 
đạo. Kinh nghiệm gia tăng, tâm linh phát triển.Góp phần không nhỏ trên quá trình tiến hóa của hành giả tu 
Thiền Vô Vi. 
      

Thành tâm hướng thượng 
Phật Pháp qui nguyên 

Thành Tâm tu tiến 
Nguyên khí tận độ 

 
VĨ KIÊN 

Kính bút , 
 
VÕ QUANG 
Trung Tâm Vô Vi 
Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ 


