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 Mục Bé Tám  07/02/2001 đến 13/02/2002 
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) Tröôïc thanh giao caûm theá naøo? 
2) Cô taïng khoâng yeân thì sao? 
3) Muoán giaûi boû taùnh hö taät xaáu thì phaûi laøm sao? 
4) Taïi sao taâm ñoäng? 
5) Muoán tieáp xuùc vôùi thanh quang thì phaûi laøm sao? 
6) AÊn naên saùm hoái coù ích gì khoâng? 
7) Söï nghi kî cuûa ngöôøi ñôøi coù lôïi ích gì khoâng? 
 
 
 
 

Thieàn Giaùc
 

Qui nguyeân  thieàn giaùc taâm thanh nheï 
Hoïc hoœi voâ cuøng töï tieán xuyeân 

Minh ñaïo hieåu ñôøi khoâng daáy baän 
Gia trì  tu  luyeän  höôùng thanh cao 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 07-02-2002  10: 05AM 
Hoûi:  Tröôïc thanh giao caûm theá naøo? 
 

Ñaùp:  Thöa tröôïc thanh luùc naøo cuõng caïnh tranh 
  Keä: 
 Thieáu duõng raát khoù thöïc haønh 
 Töø taâm daãn daét tieán thaâm thanh 
 Dìu nhau tieán hoùa treân ñaïi loä 
 Giaûi quyeát taâm minh töï tieán nhanh 
 

2) Atlantic city, 08-02-2002  3: 50 AM 
Hoûi:  Cô taïng khoâng yeân thì sao? 
 

Ñaùp:  Thöa cô taïng baát oån thì hoàn xaùc caûm naëng neà 
  Keä: 
 Maát quaân bình cô taïng khoâng yeân 
 Khoù khoå luaân löu khoù caûm hieàn 
 Böïc nhoïc trong ngöôøi khoâng loái thoaùt 
 Haønh thoâng chöa ñaït khoù thanh hieàn 
 

3) Atlantic city, 09-02-2002  3: 25 AM 
Hoûi:  Muoán giaûi boû taùnh hö taät xaáu thì phaûi laøm 
sao? 
 

Ñaùp:  Thöa muoán giaûi boû taùnh hö taät xaáu thì phaûi 
sieâng haønh phaùp vaø töï söûa thì seõ coù keát quaû 
  Keä: 
 YÙ chí töï tu laø chaùnh troïng 
 Thöïc haønh chaùnh phaùp töï ngoaøi trong 
 Thaønh taâm söûa chöûa vì nhôn caùch 
 Quí troïng taâm thaân giöõ moät loøng 
 

4) Atlantic city, 10-02-2002  2: 35 AM 
Hoûi:  Taïi sao taâm ñoäng? 
 

Ñaùp:  Thöa taâm ñoäng taïi vì höôùng veà nhöõng söï 
khoâng caàn thieát 
  Keä: 
 Höôùng taâm loaïn ñoäng vì meâ laàm 
 Taïo khoå khoâng an trí ñoäng thaàm 
 Khoù nguû khoâng yeân vì chuyeån ñoäng 
 Bình taâm höôùng thöôïng töï phaân taàm 
 

5) Atlantic city, 11-02-2002  9: 35 AM 
Hoûi:  Muoán tieáp xuùc vôùi thanh quang thì phaûi laøm 
sao? 
 

Ñaùp:  Thöa muoán tieáp xuùc vôùi thanh quang thì phaûi 
höôùng taâm vôùi töï nhieân vaø hoàn nhieân cuûa Trôøi Ñaát 
  Keä: 
 Töï nhieân vaø hoàn nhieân laø chung hôïp 
 Thöïc chaát qui nguyeân raát thaät thaø 
 Giao caûm nguyeân lai raát thieát tha 
 Thieân tình soáng ñoäng töï phaân qua 
 

6) Atlantic city, 12-02-2002  3: 55 AM 
Hoûi:  AÊn naên saùm hoái coù ích gì khoâng? 
 

Ñaùp:  Thöa aên naên saùm hoái raát höõu ích 
  Keä: 
 AÊn naên saùm hoái töï taâm haønh 
 Môû trí khai taâm höôùng coõi thanh 
 Laàm laïc do mình khoâng chòu söûa 
 Meâ laàm töï haïi chaúng coøn thanh 
 

7) Atlantic city, 13-02-2002  8: 35 AM 
Hoûi:  Söï nghi kî cuûa ngöôøi ñôøi coù lôïi ích gì khoâng? 
 

Ñaùp:  Thöa söï nghi kî cuûa ngöôøi ñôøi taïo thaønh moät taäp quaùn xaáu 
  Keä: 
 Thò phi taïo loaïn laïi saân si 
 Loaïn daâm baát oån laïi thò phi 
 Toïc maïch chuyeän ñôøi khoâng höõu ích 
 Giaøu loøng tha thöù hieän töø bi 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VĂN TỰ VÔ VI 
 
 

BOØ, BAY, MAÙY, CÖÏA : 
 
Chuùng ta ôû trong caùi ruùn saép xuoáng, laø töø caùi Haï Thöøa; trong ñoù chuùng ta thaâu thaäp nhöõng luoàng tröôïc 
ñieån, aên haèng ngaøy noù truï hoùa nôi ñoù. Noù coù thöù yeáu heøn, noù cuïc cöïa sô sô vaø laøm vieäc trong caùi phaïm vi 
eo heïp, cuõng nhö con vaät caùc baïn ñang aên ñaây, thì caùi söï hoùa hoùa sanh sanh ñoù tieán hoùa chaäm tröôïc. Ñoù 
keâu baèng boø bay maùy cöïa, ôû beân trong cuûa chuùng ta. 
 
Nhöng laøm sao ñeå thaáy ñöôïc boø bay maùy cöïa? Laø caùc baïn tu tôùi thanh tònh roài thì caùc baïn thaáy raèng: caùi 
nguõ taïng naøy, caùi boä ñaàu naøy, caùi nguõ uaån naøy, noù ñaïi dieän cho nguõ taïng, thì caùi nguõ uaån cuûa boä ñaàu: laø 
boä oùc, caùi moû aùc naøy laø moät, caëp maét laø hai, hai caùi loã tai laø ba, hai caùi loã muõi laø boán, caùi mieäng laø naêm. 
Trong naêm boä phaän ñoù maø caùc baïn laøm Phaùp-luaân Thöôøng-chuyeån roài, noù ñi leân, thì caùi nguõ taïng naøy noù 
chuyeån höôùng leân treân, thaønh ra nguõ uaån. Trong caùi nguõ uaån giai khoâng, luùc ñoù caùc baïn môùi doøm thaáy boø 
bay maùy cöïa trong caùi theå xaùc cuûa caùi Haï Giôùi töø loã ruùn ñi xuoáng. Khi caùc baïn nhaém maét thì töø döôùi noù 
chuyeån cöïa töø choã naøo thì caùc baïn thaáy roõ. 
 
Cho neân noùi boø bay maùy cöïa thì ngöôøi taàm thöôøng ôû theá gian chöa coù tu vaø chöa thöùc giaùc, khoâng hieåu boø 
bay maùy cöïa laø caùi gì? Cuõng bieát sô sô nhöõng caùi ñoù, nhöõng con vaät yeáu heøn vaäy thoâi, nhöng maø khoâng 
bieát noù naèm ôû ñaâu? 
 
Cho neân moät khi caùc baïn tu, caùc baïn laøm Phaùp-luaân Thöôøng-chuyeån, caùi ñoù quan troïng laém. Phaùp-luaân 
Thöôøng-chuyeån roài noù daãn daét töø töø, töø töø … Haï thöøa roài noù chuyeån leân trong chín taàng khu oác cuûa Haï-thöøa, 
roài môùi leân tôùi Trung-thöøa, cuõng daãn daét boø bay maùy cöïa ñi leân. 
 
Cho neân caùi taùnh con ngöôøi thöôøng thöôøng hay saân si vaø hay nghó caùi chuyeän eo heïp, khoâng theå phaùt trieån 
ñöôïc, roài nghi kî ñuû thöù, ñoù laø chæ coù öùng duïng trong caùi taùnh cuûa boø bay maùy cöïa. Caùi taùnh ñoù laø caùi taùnh 
yeáu heøn, khoâng töï giaùc. Cho neân chuùng ta tu laàn laàn noù môû, môû, môû leân roài caùc baïn cuõng coù moät thôøi gian 
caùc baïn tu, roài caùc baïn caûm thaáy mình khoâng coù trình ñoä gì, roài chöøng naøo caùc baïn tu khai thoâng heát boä 
ñaàu roài, thöïc hieän tôùi Boà-ñeà taâm roài, luùc ñoù caùc baïn môùi thaáy giaù trò voâ cuøng trong caùi phöông phaùp coâng 
phu maø caùc baïn ñaõ ñaït ñöôïc. 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Hành trang 
 

Hành trang chỉ có một lời 
Qui không thanh tịnh hợp thời thức tâm 

Diệu hòa thiên địa giao tầm 
Trong không mà có, mừng thầm mở mang 

Chuyển xoay xoay chuyển luận bàn 
Ðời là tạm cảnh cảm an tiến hòa 

Lý Trời giao cảm chẳng xa 
Người hòa thiên ý, người hòa tình thương 

Phật Trời thực hiện gieo gương 
Giúp cho sanh chúng tự lường tự đi 

Bàn qua thuyết lại tự ghi 
Xa gần qui một giải thì nội tâm 
Lầm than giải tỏa mừng thầm 

Ðâu là thiện giác đâu tầm điển quang 
Từ đời qua đạo chuyển sang 

Qui hình chơn trạng mở màn đạo tâm 
Cha Trời ban rãi nguyên âm 

Thầm phân thầm giải thầm tầm đường đi 
Sắc duyên duyên sắc tạm ghi 

Thức hồn tự tiến, nghĩ suy bận lòng 
Cơ tầng giao cảm thức phòng 

Qui nguyên chơn giác tự tòng thiên cơ 
Giải bày thanh lọc giấc mơ 

Qui không thanh nhẹ rõ giờ thăng hoa 
Càn khôn vũ trụ một nhà 

Một Cha một Mẹ một tòa án tâm 
Thực hành điêu luyện truy tầm 

Nguồn thanh chơn lý phương châm trở về 
Chẳng còn lý luận khen chê 

Nơi nào cũng thế cũng về đến nơi 
Hành trang chỉ có một lời 

Trời cao ban thức tại đời học tu 
Thế gian có mắt như mù 

Có tai như điếc tạo ngu tạo khờ 
Miệng thì lý luận thiên cơ 

Mũi thời hít thở chẳng giờ phân minh 
Khổ rồi mới rõ chơn tình 

Cảnh đời khảo đảo tâm linh dũng hành 
Dẹp phần lý luận đấu tranh 

Thực hành hướng thượng giới thanh hợp hòa. 
 

Kính Bái, 
 

Lương Sĩ Hằng. 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 

NHƯ THỊ  NGÃ VĂN ( tiếp theo) 
• Ông Tám giảng 2 

Nền Siêu Văn Minh: Văn Minh A DI ĐÀ  

Cái nền siêu văn minh có những người nào dự? Những người tu xuất hồn mới có cơ hội tham gia vô 
cái siêu văn minh của Thượng Ðế, làm liền liền, cấp bách, chớ không có phải để trì trệ như hiện tại. Cái 
này là cái văn minh của Di Ðà đã có lâu rồi, nhưng mà ở đây người ta mới đi theo nhưng mà theo chưa 
được cái gì hết trọi. Tu cũng tu chưa xong, cái đám Vô Vi này tương lai cố gắng nghe theo tôi trì niệm Nam 
Mô A Di Ðà Phật rồi lần lần đọc cái Kinh này mới thấy rõ, thấy đã có lâu rồi! Cái chữ “Như Thị Ngã Văn” 
này là cái siêu văn minh. Một chút xíu là biết rồi, chớ không phải đợi mà giải thích cả mấy tiếng đồng hồ 
mà không hiểu cái gì hết trọi, là chúng ta thấy sự trì trệ không? Thượng trung hạ chưa đồng nhứt thì không 
hiểu mà thượng trung hạ hợp nhứt rồi, nháy mắt là hiểu rồi. Ðó kêu là thanh tịnh. Nhiều người nói thanh 
tịnh... Ông Tám cứ nói thanh tịnh, làm sao thanh tịnh? Quy hội nó mới thanh tịnh. Cho nên các bạn phải 
làm Pháp Luân Thường Chuyển rồi nó mới lọc ra. Cái trược nó theo cái trược, cái thanh nó theo cái thanh, 
nó có trật tự nó mới quy hội, nó mới thanh tịnh được. Rốt cuộc phải hành không!  Không có dùng lý thuyết. 
Pháp lý không có đi thuyết pháp là chỗ đó. Ông Tư nói như vậy! Chỉ bạn đạo thực hành rồi mới nói chuyện 
với nhau mới được, không thực hành là không có giá trị, nói rõ ở trong này. Có nhiều người xưng là tu theo 
Pháp lý Vô Vi, rồi đi nói ào ào. Các bạn không nên nghe. Các bạn hỏi, chớ anh thiền cho tôi coi, anh làm 
được mấy tiếng. Cứ hỏi thực hành vậy thôi! Mỗi người đều thực hành thì chúng ta làm được việc lớn mà dễ 
hiểu nhau, nhanh chóng, thông cảm mà lúc nào cũng minh bạch và tin cậy lẫn nhau.   

Người thế gian không tin cậy lẫn nhau, biết bao nhiêu cái hội ở thế gian này, cái hội người Việt 
Nam, từ người Mỹ qua bên này không có tin cậy nhau, họp, họp rồi cũng gây lộn hà! Không xài! Tại sao? 
Nó không tin cậy, rồi nó sợ mất, sợ hư chớ kỳ thật nó đâu có mất, có hư. Vô Vi mới thấy rõ! Tôi có cái gì 
trong đây mà tôi sợ mất! Mà tôi có tình thương, còn anh kia cũng có tình thương, mà tình thương chúng tôi 
hòa đồng thì chúng tôi tin cậy với nhau, không có sao, không có mất. Của Ông Trời, mà tôi đâu có đem đi 
được đâu, mà tôi sợ mất! Của thiên trả cho địa, cái xác này cũng của ông Trời, của thiên trả cho địa, tôi 
đâu có đem đi được mà tôi sợ mất, thì tự nhiên cái sự tin cậy của mình lại là sự tin cậy của Thượng Ðế. Sự 
tin cậy của mình là đang quản thúc đối phương, đối phương ăn cắp được không? Thét nó mắc cở đó chớ! 
Nó trả lại, nó lỡ ăn cắp 10 đồng nó còn trả lại 100 nữa là khác. Không có lo! Ðừng có sợ cái đó! Các bạn 
sẽ có hết, tu Vô Vi rồi các bạn sẽ có hết! Các bạn là giàu hơn tỉ phú, nói vậy đó! Tỉ phú còn lo chớ bạn 
không có lo. Cái ông giàu nói:”Tôi giàu, rồi tôi hết lo”, nhưng mà cái ông giàu đó lo nhiều hơn, mà các 
bạn không lo. Có phải các bạn giàu hơn ông tỉ phú không? Mà hỏi các bạn đói không? Không! Không có 
thiếu cái gì hết! Cho nên đức Phật đã nói bao nhiêu ngàn năm trước mà người ta không chịu hành. Ngày 
nay mình may mắn được cái pháp này để hành. Hành để khai thông ba cái tạng để mình đi, rồi ba cái tạng 
mình khai thông được, rồi bạn bè mình khai thông ba tạng rồi nó hiền, nó không có ăn cướp mình nữa, 
mình tin cậy, rồi mình làm nên sự nghiệp, thấy chưa! Nháy mắt là nên sự nghiệp. Cái lòng tin là phải thực 
hành, mà không thực hành không có tin nổi. Anh đi ra đời, anh ra nói một đường nó nói một ngả, họp một 
chập rồi nó gây lộn, không có yên đâu! 

Hồ Huệ  trích 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
 

TRÍ  TÂM  TỰ  THỨC (tiếp theo) 
 
 
6 -   LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY. 
Thắm thoát mà Đức Thầy đã rời bỏ chúng ta đúng 2 năm. BTC đã cho chiếu những cuốn video băng giảng 
của Thầy từ năm 1982 đến 2007. 
Gần hai tiếng chúng tôi im lặng lắng nghe âm thanh Thầy vang vang  như thưỡ nào. Hình hài Thầy đã trả về 
tro bụi nhưng thể tinh anh vẫn hằng ngự trị trong tâm khảm chúng tôi.  Lời Thầy dạy vẫn là ánh sáng soi rọi 
con đường tâm linh. Hạnh đức của Thầy dạy chúng tôi thương yêu tha thứ hết những hiềm khích đố kỵ nhỏ 
nhen. Nhưng chúng tôi hình như chưa làm được. Vẫn còn như thú hoang trong rừng bị nạn, mạnh ai nấy 
chạy, kéo theo bầy đàn. Rồi sẽ định cư ở một phương trời hoang tưởng nào trong cái thế giới ta bà hỗn tạp 
này. Âu cũng là duyên nghiệp. 
Xong phần lễ tưởng niệm, chương trình vấn đạo tiếp tục. Các bạn có thể đón xem video những phần vấn đạo 
kỹ càng hơn. Cám ơn. 
Chủ đề vấn đạo năm nay xoay quanh phương pháp công phu. Tưởng dễ vì mỗi ngày chúng ta đều hành 
pháp. Nhưng rất khó vì có thể thuỡ ban đầu chúng ta gặp người chỉ sai sót, theo thói quen chúng ta cứ giữ y 
vậy mà hành.Theo tôi nếu hành một thời gian mà sức khoẻ không khả quan, nhận thức đời không thay đổi, 
phải rà lại phương pháp công phu. Nhất là càng hành càng thâu tóm của cải vật chất, ganh đua tiếng tăm, 
làm việc đạo mà nghĩ đến lợi lộc...Chưa kể chấp chủ kiến, cứ cho mình đúng mọi người sai, mình khôn mọi 
người ngu thì uổng công tu.  
Buổi sinh hoạt chiều hôm đó chúng tôi nhận được kết quả bầu cử. Tiểu bang Cali giành chiến thắng, đồng 
nghĩa giành công việc vất vả cho năm sau. Cô Lệ Quyên phát biểu: Thật là một vinh dự được bạn đạo tin 
tưởng giao nhiệm vụ tổ chức ĐH năm sau. Chúng tôi xin cố gắng đem hết khả năng phuc vụ để không phụ 
lòng thương yêu của các bạn. Người thắng nói xong, giờ đến kẻ thua cũng phải được chia sẻ đôi lời chứ. 
Chưa thấy ai như Anh Hiếu Hội Trưởng Houston. Vẫn với nụ cười nhẹ hều, anh thỏ thẻ, biết chắc là thua 
nhưng vẫn tiến tới, lỡ ngựa về ngược thì sao. Cám ơn tất cả các bạn đã có lòng với Houston, chúng tôi xin 
hẹn một dịp khác vậy.( tôi viết theo ý không sát lời). Tất cả mọi người đều vui và hả hê vì đã được tự do nói 
lên nguyện vọng của mình. ĐH bây giờ mới thật sự là do bạn đạo hình thành. Trước khi bầu cử diễn ra, dĩ 
nhiên là có những vận động viên đi quãng bá những đặc điểm của đội mình ủng hộ.  Xung quanh chỗ tôi 
ngồi có 10 chị thì hết 8 chị dồn phiếu cho Cali. Thấy vậy tôi quay ngược kim đồng hồ bỏ phiếu cho 
Houston. Tôi cũng giống như anh Hiếu biết thua mà vẫn tới. Cái cảm giác thua mà vui vẻ này chỉ có người 
trong cuộc mới thấu suốt. Dịp này BTC phát cho bạn đạo mỗi người một phiếu góp ý. Các bạn sẽ cho điểm 
tất cả những chủ đề sinh hoạt từ kém đến khá, tốt, rất tốt. Sau cùng là cho ý kiến về ĐH năm sau sẽ tổ chức 
như thế nào. Chị Nương Mỹ Quốc xông xáo còn hơn Cô Quyên. Chị bỏ nhỏ với các bạn xin tổ chức đúng 7 
ngày cho đáng công đi, 4 ngày ít quá. Hoan hô tinh thần dân chủ của Ban Tổ Chức. Mỗi mỗi việc đều rõ 
ràng minh bạch trưng cầu ý kiến. Còn gì vui hơn khi anh em mình hành xử đứng đắn hạnh đức của người tu. 
Trong tất cả chương trình sinh hoạt thú vị nhất vẫn là tiết mục thảo luận về “chơn ngôn của Đức Thầy”. Đây 
là dịp các bạn nhắc lại những kỷ niệm thân yêu, những lời răn dạy thấm thiết riêng cho từng cá nhân. Tôi 
chỉ có thể ghi lại đây những câu nói ý nhị nhất mà chúng ta có thể lấy đó làm bài học. Chơn ngôn Thầy nói 
với Cô Bích, thiền viện Vĩ Kiên: “Vui chơi trong khi làm việc nghiêm chỉnh và nghiêm chỉnh trong lúc vui 
chơi”. Nhờ câu nói này Cô Bích đã không còn cảm giác khó chịu, vui vẻ thực hiện công việc xúc ruột cho 
bạn đạo. 
 Anh Alain, cựu hội trưởng Pháp không thích thân hình thô kệch của mình. Thầy đã thản nhiên dẫn bạn đạo 
đến phòng tắm đứng nói chuyện trong lúc anh đang triển lãm nguyên con để xúc ruột. Các bạn nghĩ sao? 
Một lần khác, anh Alain và các bạn đang tranh luận về chay mặn. Thầy trong phòng bước ra: Tôi thích 
người tu ăn mặn chứ không thích người ăn chay mà chỉ trích người khác.  
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Anh bạn trẻ Lâm Mừng Thầy còn ưu ái hơn nhiều, Thầy rủ anh đi casino, biểu anh bỏ chay ăn mặn, cuối 
cùng Thầy nhồi thêm cho anh một cú đấm hơi nặng đủ làm anh quay mòng mòng, “ăn cơm xong con nên 
uống thêm một chút xíu rượu để ...có sức khoẻ”. Nếu là các bạn, các bạn nghĩ sao? Trong khi anh Lâm 
Mừng là một thanh niên trẻ tuổi đời nhưng dày tuổi đạo. Anh thật sự hoang mang khi nhận sự ưu ái trên. Dĩ 
nhiên là anh chỉ còn nước thiền rồi suy gẫm, suy gẫm rồi thiền. Tôi không nhớ anh có nói đã thực hiện lời 
Thầy bao nhiêu phần trăm. Tôi chỉ nghe và biết được anh là một trong những vị Hội Trưởng hết lòng hết ý 
phục vụ Cộng Đồng Vô Vi trong rất nhiều lãnh vực. Anh yêu thương Thầy nên đã yêu thương anh em của 
mình như yêu mình vậy.  
Khi nghe các bạn trình bày, chúng ta mỗi người tùy trình độ mà hiểu. Còn lời dạy có câu cho riêng cá nhân 
nhưng cũng có câu có thể áp dụng chung. Theo tôi, Thầy là một vị Thầy độc đáo, một vị ân sư hiếm thấy 
của thời buổi mạt pháp này. Thầy thách đố khả năng của chúng ta, Thầy khơi gợi trí tuệ, bắt chúng ta phải 
vận dụng sáng suốt. Và Thầy còn cho chúng ta nhiều cơ hội chọn lựa đường lối tu hành thích hợp. Thầy 
không ép buộc, không áp đặt. Nhất là không dọn sẵn đường cho đệ tử. Thầy là người chỉ đường, chúng ta 
phải tự đi. Học đạo với Thầy khó lắm chứ không dễ. Đức Tổ Sư lại càng khó hơn. Vô Vi vì vậy càng ngày 
càng thu nhỏ lại, cho đúng với câu” tu hành nhiều như lông trâu mà thành đạo ít như sừng thỏ”. 
                          7 – BẾ MẠC ĐẠI HỘI. 
Bảy ngày trôi qua thật nhanh. Niềm vui hạnh ngộ chưa thấm kịp vào tim mà giờ chia tay đã đến. Buổi sáng 
ngày cuối tàu cặp bến Malaga, Spain trước khi về lại Valencia. Chúng tôi lần chót lên bờ. Đi giữa lòng một 
con phố rộng, gió biển thổi tung mái tóc. Phố còn đang ngáy ngủ. Tiệm cà phê thưa thớt người. Sương lành 
lạnh gợi nhớ Đàlạt năm xưa. Ly cappucino bốc khói. Tôi im lặng, tâm tư dõi theo những cột hoa thả dài theo 
từng góc phố. Tôi đặc biệt yêu thích những thành phố Âu Châu. Ở đây hoa nở bốn mùa. Hoa tràn ngập lối 
đi. Hoa âu yếm lã mình trên những khung cửa sổ. Hoa gieo lưu luyến. Hoa làm lữ khách phải bịn rịn nhớ 
nhung. Có khi nào hoa hoá thân thành người, để người không còn giận hờn, không còn so đo tính toán. Hoa 
rải hương bay theo gió không phân biệt người đón nhận. Và hiến cả thân mạng mình để làm đẹp cho đời. 
Buổi chiều chúng tôi làm lễ bế mạc, kết thúc một năm đồng hành đời đạo song tu. Anh Huỳnh Minh Bảo 
đọc diễn văn bế mạc mà không cầm được nước mắt. Anh Cao Phước Còn đại diện bạn đạo VN lên phát biểu 
cảm tưởng. Anh Còn ngâm một bài thơ dài tự sáng tác. Rất tiếc tôi không kịp ghi lại.  
Kế đến, tôi đại diện cho Úc Châu. Mỗi lần được kêu đến tên, tôi phải “rà thắng” dữ lắm. Nếu không, hỗng đi 
lạc thì cũng dông dài làm mất thời gian của thiên hạ. Trước tiên tôi vô cùng cám ơn BTC đã chu toàn trách 
nhiệm không phụ lòng Thầy, xứng đáng cùng với bạn đạo Vô Vi đồng hành trên con đường tâm linh. Và tôi  
cũng không quên cám ơn tất cả bạn đạo khắp năm châu. Các bạn đã không quãn đường xa (trong đó có tôi, 
Úc Châu bay và đợi đến gần 30 tiếng) Nếu không có sự hiện diện đóng góp của các bạn chắc chắn ĐH 
không thể hình thành. Nói lan man một hồi không biết sao tôi lại đề cập đến thiền đường Dũng Chí. Lạc đề 
rồi. Anh Hiếu bỏ ghế ngồi tiến lại sau lưng. Tôi phải kết thúc, trong khi chưa nói hết ý của mình. Các bạn 
Dũng Chí nghe băng khoan hãy phiền trách tôi. Tôi chỉ mới vuốt đầu chưa kịp vuốt đuôi, thành thật xin lỗi. 
Hiện tại chúng tôi đã tổ chức được một buổi niệm phật vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần. Và chủ nhật 
thì...lai rai cũng được trên 10 vị. Thôi thì ai tu người đó hưởng. Sức đâu mà lo cho mọi người.  
Người đại diện hứ ba là anh Huy, Mỹ Quốc. Anh muốn trình bày vấn đề chay mặn. Anh đi lạc còn xa hơn 
tôi nên đã bị mời xuống. Tôi đề nghị BTC năm sau nên dành chút thời gian cho bạn nào muốn cùng thảo 
luận bất cứ đề tài nào đều được phép khai triển.  
Cô bạn đại diện Pháp Quốc không quen nói chuyện trước đám đông nên ấp úng không ra lời. Lễ bế mạc kết 
thúc bằng một màn chụp hình kỷ niệm. Úc Châu được ưu tiên chụp đầu tiên. Một hai ba, cười. Và chúng tôi 
đã mang theo nụ cười ấy suốt chặng đường quay về lại xứ sở. Đại Hội đã bế mạc nhưng tâm tình thì cứ còn 
mãi vấn vương. Vương vấn như vậy có phải là chưa thanh tịnh hay không? Nếu đã thanh tịnh thì không bị 
động vì ngoại cảnh, phải không buồn không vui?. Hoặc vui cũng như buồn mà buồn cũng như vui? Vậy có 
phải là bị đứt dây không?. Nên cảm giác đã giã từ?. Nếu thanh tịnh mà như vậy thì ...không có tôi trong đó, 
bây giờ và cả về sau. Đã là con người, còn có trái tim thì phải biết thương yêu, giận hờn, vui buồn ghen ghét 
chứ. Đó là chức năng sinh học của cơ thể. Khác một điều là chiều hướng, đi lên hay đi xuống. Thầy đã 
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không thương chúng ta sao?. Nếu Thầy không còn cảm giác có chắc là Thầy sẽ lặn lội ta bà như vậy 
không?. Tôi thật sự dị ứng với những bạn bề ngoài “lạnh ngắt” như cục nước đá biết đi. Có dịp gặp nhau, 
mình nở nụ cười thân thiện mà thiên hạ cứ tỉnh bơ  làm như không thấy. Thiệt là...tiếc một nụ cười. 
Cho nên khi vui thì vui cho tận tình, chừng nào buồn hẳn hay. Khi vui thì dễ mở lòng ra, dễ tha thứ cho bạn 
bè nếu có ai làm phiền mình. Một trong những câu nói dễ hiểu nhất của Thầy: Tu là phải vui chứ không 
được buồn. Và cơ hội tận hưởng niềm vui thanh nhẹ nhất không đâu bằng đi Đại Hội. Vậy, chúng ta sẽ gặp 
nhau ở Cali năm 2012 dự Đại Hội Chung Vui Hạnh Ngộ. Để cùng vui, cùng học và cùng thực hiện tinh thần 
hoà ái tương thân mà Đức Thầy hằng dạy dỗ chúng ta. Hẹn gặp lại. Xin chào. 
 
                                Lê thị Ngọc Sương (Úc Châu)kính bút. 
 

Bài viết 2 
 

Cảm nghĩ về ngày giổ Đức Tổ Sư Bảo Tạng Phật tại Thiền Viện Vĩ Kiên 
do Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali tổ chức vào ngày 06 đến ngày 09 tháng 11, năm 2011. 

 
Đây là lần thứ hai tôi được dự lễ giỗ Tổ Sư Bảo Tạng Phật.  Cách đây hai tháng tôi cũng đã may mắn 

được đến Thiền Viện Vĩ Kiên để tham dự lễ giỗ Đức Thầy, Vĩ Kiên Phật.  Lần đó tôi cũng rất hân hoan vui 
sướng, nhưng lúc đó vì bận nên không có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình với bạn Đạo.  
Lần này, khi niềm xúc cảm hân hoan còn cô đọng trong tâm, tôi xin ghi lại vài điều nơi đây, để quý bạn đạo, 
nếu có ai có cùng cảm nghĩ như tôi thì chúng ta cùng hồi tưởng lại những cảm xúc hân hoan đó, làm hành 
trang cho nhịp độ công phu cấp bách theo đà tinh tấn cần thiết của chúng ta. 
 

Điều cảm nhận thứ 1: là tôi ngay từ ngày đầu tiên đến khi các bạn lên núi là Thanh Điển.  Ơn trên đã 
ban cho chúng ta rất nhiều thanh điển.  Từ phòng thiền đến phòng ăn, phòng ngủ, nơi nào cũng tràn đầy 
thanh điển của bề trên đã ban cho chúng ta.  Chúng ta đã được hưởng nhiều ân phước của Thầy, Tổ và chư 
vị bề trên ban cho.  Trong những ngày lễ ở tại Thiền Viện Vĩ Kiên chúng ta luôn luôn cảm thấy thanh nhẹ, 
hân hoan vui sướng biết bao! 

 
  Điều thứ 2:  Các bạn đạo tham dự lễ giỗ Tổ lần này đã tỏ ra vô cùng thân mật và khắn khít với nhau.  
Đây có lẽ vì những ngày lễ hội gần đây như những khóa sống chung, Đại hội Tết Vô Vi …vv đều vắng 
Thầy về mặt hửu vi nên tất cả bạn đạo cảm thấy một sự thiếu vắng lớn lao, không gì bù đắp được; không có 
một sự yêu thương nào có thể thay thế được tình thương bao la vô bờ bến của Thầy đã từng ban cho chúng 
ta. Vì vậy, các bạn đạo quay nhìn nhau và thấy tự nhiên mình cảm thương bạn quá! Vì bạn đạo cũng đang 
nhớ Thầy như mình.  Mỗi bạn đạo là một phần của Thầy.  Thầy đã từng nguyện tử vì đạo để trao truyền 
pháp tu giải thoát cho chúng ta.  Thầy đã thương chúng ta hơn bản thân Thầy. Nay xác thân hửu vi Thầy 
không có ở đây, nhưng bạn đạo vẫn còn đây, vẫn tụ họp rất đông tại Thiền Viên Vĩ Kiên. Nhìn nhau trong 
khoảnh khắc, ai cũng cảm thấy như nhau: bạn mình đang nhớ Thầy!  Thế là đồng bệnh tương lân, mình 
cũng đang nhớ thương Thầy đây!  Vậy mình gát lại nỗi sầu riêng để đến an ủi bạn, cũng như tìm nguồn an 
ủi nơi bạn cho đỡ nhớ Thầy.  Ai cũng nghĩ như thế, nên cuộc hội ngộ hôm đó thật nhiều thân thương và 
khắn khít một cách tự nhiên và hồn nhiên làm sao!      
                                                   

Lễ giỗ Đức Tổ Sư năm nay, dù trời mưa lạnh, tuyết rơi nhưng đã có gần một trăm năm mươi bạn đạo 
tham dự, chưa kể đến những bạn đạo đi trể, đường bị đóng vì tuyết rơi nhiều nên đã phải quay trở về, như 
trường hợp anh Hoàng văn Hoa chẳng hạn, khiến tôi thật vô cùng ân hận, vì tối hôm trước đó tôi đã quên 
không gọi điện thoại cho anh cùng đi thì hay biết mấy! Ngay từ tối thứ Sáu qua sáng thứ Bẫy đến ngày Chủ 
nhật, xe của bạn đạo đều đều tiến vào Thiền Viện Vĩ Kiên.  Qua những phút lăng xăng đón tiếp rộn ràng, 
qua những ánh mắt, những nụ cười trao đổi, những lời chào hỏi ân cần và những vòng tay khắn khít đã khơi 
lên trong suốt thời gian lễ hội, một quang cảnh thật tưng bừng và hoan hĩ biết bao!                                      
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Sáng Chủ nhật, buổi lễ bắt đầu với những nghi thức lễ lạy, mặc niệm, rồi đọc tiểu sử của Đức Tổ Sư 
và nêu lên ân đức của ngài đã tìm ra và phát huy chánh  pháp, sau trao lại cho Ân Sư Vĩ Kiên Phật truyền 
lại cho tất cả bạn đạo khắp năm châu ngày nay.   Những thế hệ mai sau cũng sẽ được hưởng ân phước lớn 
lao, được học tập Báu Pháp này để tu Giải Thoát.  Buổi lễ tuần tự tiếp nối qua các đề mục tu học, trao đổi 
kinh nghiệm công phu hành pháp, và ca nhạc bỏ túi thật vui vẽ và ấm cúng. Sau hết là phần thưởng thật hấp 
dẫn cho tất cả:  Đó là một bữa cơm thật ngon !      

                                                                                                              
Điều thứ 4:  Tinh thần phục vụ:  Tinh thần phát tâm phục vụ của bạn đạo bên phái nữ thật đáng ca 

ngợi.  Các bạn đạo đã mang lên bao nhiêu là lương thực, rau đậu, hoa quả.  Điều tôi cảm phục nhất là, vừa 
lên đến nơi, các bà, các chị, các cô vội vàng đua nhau làm.  Mỗi người một việc, mạnh ai nấy làm, chẳng ai 
bảo ai cả. Cũng có thể có sự điều hành rất tế nhị hoặc là đã quá quen thuộc với công việc một cách tự giác 
chăng?  Tất cả đều bận rộn tíu tít mà nhịp nhàn, lăn xăng mà im lặng và ăn khớp.  Thế nên, đến giờ ăn thì 
tất cả đều xong cùng lúc.  Bây giờ mới thấy sự khéo tay và nhanh nhẹn của các bạn đạo trẻ, người thì trao 
đĩa, chén, đũa; Kẻ xới cơm vào đĩa, người cho thêm món kho, món chiên, món xào, món rau..Tất cả vào 
từng đĩa lớn và được trao cho các bạn khác.  Họ thật lanh lẹ và duyên dáng, khéo léo lượn qua từng chổ, 
từng ghế, từng bàn để trao tận tay phần ăn cho thực khách đang im lặng ngắm chờ một cách rất thích thú.  
Tôi thật vô cùng ngưỡng mộ ban ẩm thực trong ngày lễ hôm đó.  Đặc biệt hơn nữa, khi tôi biết được thân 
mẫu anh Tiến lên Thiền viện trước hai tuần để gói, hấp các loại bánh chưng, bánh ít và bánh bột lọc chay 
thật quá ngon và đủ nhiều để bạn đạo thưởng thức trong mấy ngày vô cùng thoải mái. Tôi thật vô cùng  
cảm kích và hoan nghênh tinh thần phát tâm phục vụ của thân mẫu anh Tiến.   

 
Điều thứ 5. Là chia tay cuộc vui nào rồi cũng tàn, ngày vui nào cũng chóng qua, nhất là hôm giỗ Tổ, 

trời đổ tuyết. Các bạn đạo phải hối hả ra về để mai kịp đi làm. Từng xe, từng xe theo thứ tự xếp hàng để bò 
chậm chậm xuống đèo, vì trời tối, sương mù và  tuyết trơn.. Những bạn còn ở lại lòng đầy lưu luyến, lo lắng 
dõi mắt trông theo, và âm thầm …niệm phật:  Nam Mô A Di  Đà Phật,Vạn Vật Thái Bình. 

 
Trần Quý Cao 
(Bạn đạo Cali) 

THƠ BẠN ÐẠO 
   

     PHÁP PHẬT ÂN BAN 
Thời kỳ mạt pháp tu Vô Vi 
Rút ngắn đường tu đến kịp kỳ 
Kỳ hội Long Hoa đăng ký dự 
Sàng lọc tinh anh được dự hi 
Dự thi chứng quả tu hành đạt 
Qui về nguyên bổn Đại từ bi 
Quán suốt luyện hành đăng bỉ ngạn 
Sinh tử luân hồi thoát khỏi đi 
Hành thâm chứng ngộ cửu trùng đài 
Thức giác trọn lành dể mấy ai 
Vô Vi pháp lý siêu thời đại 
Pháp hành nhập định điển minh khai. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự 
Cứu)16.09.11 
 
 
 
 

    NGUYÊN LÝ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
Những lời phân giải niệm Nam Mô 
A Di Đà Phật chuyển khai ngộ 
Công phu thuần thục vào thanh tịnh 
Khai thông nguyên ý siêu nhiên mở 
Bảy ức niên con người kết tụ 
Tiểu thiên kết tập hình thù rõ 
Tâm thành hành đúng khai giềng mối 
Trở về thanh nhẹ hiểu thiên cơ 
Trí ý thông minh không tưởng tượng 
Chơn lý no tròn đúng chẳng mơ 
Khai thông cơ tạng tiểu thiên địa 
Mở thức hoà đồng chìa khoá mở 
Nhập tâm nguyên lý hiểu tâm linh 
Hiểu điển linh quang mình chủ đó 
Ráng hành điều khiển độ quần sanh 
Nguyên lý khai thông thức giác ngộ 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)            
10.10.11 
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Pháp Chiếu Minh có chi là khó! 
Bụng trống rồi nằm thở dễ thôi 
Phình lên xẹp xuống một hồi 
Giải trừ trược khí tâm vơi muộn phiền 
Trẻ sơ sinh hồn nhiên thở bụng 
Lớn thành người chung đụng trần ai 
Mẹ cha ban tặng hình hài 
Nhiễm trần diện mục bản lai quên dần 
Dẫu rằng biết nhân thân nan đắc 
Đường xa xôi xứ Phật khó về 
Cư trần liên tục lầm mê 
Kính tâm bụi phủ câu thề lãng quên 
Nay Thầy Tổ dạy nên thở bụng 
Vì tham ăn dung túng lục trần 
Chiếu Minh là pháp bảo thân 
Còn ăn còn thở còn cần Chiếu Minh 
Thường thở bụng tâm tình phấn khởi 
Mắt nhắm nghiền vời vợi thấy xa 
Nhìn xuyên một cõi ta bà 
Nhìn từ nẽo đạo nhìn qua non bồng 
Bước một bước chập chùng mây gió 
Trên mây trời dưới có trời mây 

Nhịp nhàng vũ trụ chuyển xoay 
Hồng trần mất hút thân này nhẹ tênh... 
                Oberhausen,25.11.2011 
                           TĐHĐ Lê Thành Tín  
 
                          ----- 
                      TỰ CỨU 
Thấy được chính mình là nặng trược  
Thực hành tự cứu niệm Di Đà 
Thấy này thấy nọ bị lường gạt 
Tật xấu không còn đạo tiến xa 
Nhét Mũi bông gòn thử một chuyến  
Hơi thô ngắn ngủn kẻ lô la 
Từ đây ráng luyện không ba sạo 
Tâm thức chưa khai sao cứu ta?, 
                            Kính bái 
                       TPHCM, ngày 17-11-2011 
                                   Trọng Nghĩa 

 
 
 
 
 

 
THÔNG BÁO KHOÁ SỐNG CHUNG ÂU CHÂU 

NĂM 2012 TỔ CHỨC TẠI BỈ 
                   
 Kính thưa quý ban đao, 
 
                   Tiếp tục việc làm mà Đức Thầy  đã trao cho bạn đạo Âu Châu, Thiền Ðường Bruxelles hân hạnh 
báo tin Khóa Sống Chung Âu Châu 2012 sẽ tổ chức tại Bỉ . 
 
               *  Thời điểm và địa điểm 
 
                   Thời điểm thuân tiện cho các bạn đạo Âu Châu đã được chọn từ ngày 17/05/2012 đến ngày 
20/5/2012 tại khách sạn Holliday Inn Diegem  ( Bruxelles ), gần phi trường Zaventem . 
 
                   T/Đ Bruxelles chúng tôi ước mong quý bạn đạo tham dự đông đảo để chung sống hực hành. 
                   
 Ban tổ chức Khóa Sống Chung Âu Châu 
 Hôi Ái Hữu Vô Vi và Thiền Ðường Âu Châu 
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PHIẾU GHI DANH 
KHOÁ SỐNG CHUNG ÂU CHÂU 

17/05/2012  -  20/05/2012 
Bruxelles  ( Belgique ) 

Ho và tên : _______________________________________________________ 
Đia chỉ       :  ______________________________________________________ Thành phố : 
_________________ số vùng ___________Quốc gia____________ 
Điên thoai nhà _______________ Điên thoai di đông _____________________ 
E-mail :__________________________________________________________ 
Thuôc HAHVV, T/Đ __________________Nam  (     )   Nữ  (    ) 
Tên người nhà :_______________________ Điên thoai____________________ 
(lien lac trường hơp khẩn cấp) 
 

•     Lê phí  4 ngày 3 đêm  và 9 bữa ăn  :  330€/ 1 người 
•    Trẻ em đồng gía                                  :  330€/ 1 người 
•     Phòng đến trước hoăc sau KSC       :    80€/ 1 người 

 

•    Ghi danh và đóng lê phí  trước ngày 28/01/2012 
 

•     Xin đươc xếp chung phòng với ban đao : 
___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Phiếu  ghi danh và lê phí xin gởi về môt trong các đia chỉ sau đây : 
 
M. HUYNH Chuyển ngân vào trương muc : 
178 rue de L’Université,  SOCIETE GENERAL 
75007 Paris  Paris Saint  Dominique 
France Titulaire du compte : Vovi France Association  
Tel : 0145502912 Compte : 30003 03290 00037266125 14 
E-mail : vovifrance@yahoo.fr IBAN : FR76 30003 03290 00037266125 14 
 BIC : SOGEFRPP 
 
VAN QUAN NGUYEN Ngân hạng :Birsteiner Volksbank 
Kantstr 18 Vovi Freundschaftsvereinigung e. v 
63454 Hanau Konto Nr: 64653, BLZ: 50793300 
Tel: 06181-28988 (tu 20.00g) IBAN : DE 545 079 330 000 000 64653 
E-mail : vqnguyen@gmx.de BIC : GENODE51BIV 
 
BUI LE KIM THANH Banque de La Post     
49 rue des Palais IBAN : BE90 0003 0959 8132  
1030 Bruxelles BIC : BPOTBEB1 
Belgique 
Tel : 02 219 10 16 
E-mail : lekim49@yahoo.fr 

 


