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 Mục Bé Tám 4/1/2004 ñến 10/1/2004 
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 toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Dừng chưn nơi không thể ñi ñược nữa tại sao? 
2) Sống vui chờ ñể làm gì? 
3) Sự tiến hóa cần thiết hay không? 
4) Duyên nào mới gọi là ñúng? 
5) Tình trời ban chiếu bằng cách nào? 
6) Nhẹ làm trời nặng làm ñất là sao? 
7) Tin tưởng nơi trời có ích chi? 
 
 
 
 

 
Troâng chôø tin quí Trôøi ban chieáu 

Töï nguyeän thöïc haønh tænh ñaït sieâu 
Dìu tieán thaân taâm veà nguyeân lyù 

Qui nguyeân tình ñeïp roõ tình sieâu 
 

Vĩ Kiên 
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1) Anaheim Marriott, 04-01-05  9: 23 AM 
Hỏi:  Dừng chưn nơi không thể ñi ñược nữa tại 
sao? 
 
Ðáp:  Vì ngoài khả năng của chính mình 
  Kệ: 
 Chung hành tới lúc phải chia tay 
 Tự giác tự minh tiến mỗi ngày 
 Chung hội tình người qui một mối 
 Bình tâm tiến hóa hội tình người 
 

2) San Diego, 05-01-05  8: 54 AM 
Hỏi:  Sống vui chờ ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa sống phải kiên nhẫn chờ ñợi 
  Kệ: 
 Tri nhơn tri diện bất tri tâm 
 Cảm ñộng chung hành tự sửa thân 

Hứa hẹn chung hành nay phải học 
 Cần tu cần sửa tiến thân yên 
 

3) San Diego, 06-01-05  9 : 07 AM 
Hỏi :  Sự tiến hóa cần thiết hay không? 
 
Ðáp:  Thưa sự tiến hóa rất cần thiết 
  Kệ: 
 Minh tâm kiến tánh tự nhiên hành 
 Ðạt tới duyên trời ñang bảo bọc  
 Qui hội tình người tự cảm thông 
 Ðời nay nhịn nhục tự ñi tới 
 

4) San Diego, 07-01-05  11: 05 P 
Hỏi:  Duyên nào mới gọi là ñúng? 
Ðáp:  Duyên trời mới gọi là ñúng 
  Kệ: 
 Quí yêu Thượng Ðế mới về trời 
 Bền vững thân tâm tự thức rời 
 Chuyển biến không ngừng tiến hợp thời 
 Tình người sống ñộng hướng về trời 
 

5) San Diego, 08-01-05  11; 25PM 
Hỏi:  Tình trời ban chiếu bằng cách nào? 
 
Ðáp:  Thưa tình trời ban chiếu trong thanh sáng 
  Kệ: 
 Tình trời ban chiếu khắp nơi nơi 
 Chuyển hóa tâm tu tiến hợp thời 
 Giải giới phân minh ñường tiến hóa 
 Tâm tu hướng thượng cùng chung tiến 
 

6) San Diego, 09-01-05  11: 30 PM 
Hỏi:  Nhẹ làm trời nặng làm ñất là sao? 
 
Ðáp:  Thưa ñó là luật tự nhiên và hồn nhiên 
  Kệ: 
 Qui hội chung vui chuyển hóa yên 
 Tình trời sống ñộng tạo nhân hiền 
 Hướng thanh giải trược sống an yên 
 Thanh tịnh tự ñạt cảm vui hiền 
 
 

7) San Diego, 10-01-05 11: 49 AM 
Hỏi:  Tin tưởng nơi trời có ích chi? 
 
Ðáp:  Thưa ñiển hướng thượng ñược nâng niu 
  Kệ: 
 Thương tình giải tỏa sửa tâm tiến 
 Qúi tưởng tình trời tự giác hiền 
 Hướng thượng hành thông không bị trễ 
 Thành tâm phục vụ sáng muôn bề 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Luật Trời 
 

Nhứt nguyên qui hội duyên tiền 
Nhị nguyên tạo thế tạo duyên ở ñời 

Khí thần tỉnh giác chẳng rời 
Tứ tượng tạo thế tạo nơi ñiều hòa 

Ngũ hành nội tạng phân qua 
Lục phủ hỗ trợ như nhà thế gian 
Thất từng la võng hành quang 

Bát quái ñồ trận tạo an tâm hồn 
Hai vòng nối lại không không 

Trường cửu bất hoại khai vòng thức tu 
Thập toàn minh giải cảnh tù 

Chẳng còn mê chấp chẳng ngu chẳng khờ./. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng 

22-08-1988 
 
 

TRÍCH BĂNG ðỨC THÀY THUY ẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH  4 
 

Trăng sao sáng lạng trong tâm thức 
Cứu giúp trần gian tự xét bàn 

Minh chánh ñạo ñời không tạo loạn 
Sửa mình tiến hóa trí tâm an 

 
“Tr ăng sao sáng lạng trong tâm thức”: 
Khi chúng ta thanh tịnh rồi thì trước ngực của chúng ta nhắm mắt thấy sáng, tâm thức xán lạn. Muôn ngàn 
sao ban chiếu! 
 

“C ứu giúp trần gian tự xét bàn”: 
Trần gian là ai? Là thể xác chúng ta. Ta tu giải tiến ñi tới chỗ sáng suốt tức là cứu giúp. Tự tu tự tiến mới 
ảnh hưởng ñược người kế tiếp chớ không phải là ñem súng ống chỉ mặt người ta là người ta tu tiến ñâu. 
Không! Tâm thức mình ráng tu thanh nhẹ từ trường tốt ảnh hưởng người kế tiếp. 
 

“Minh chánh ñạo ñời không tạo loạn”: 
Sửa mình hòa hợp với sinh lực càn khôn vũ trụ thì chúng ta không cần phải tạo loạn giành giựt ñất ñai, hơn 
thua với người khác ñể làm gì. 
 

“Sửa mình tiến hóa trí tâm an”: 
Bằng lòng sửa chữa những sai lầm quá khứ, thì trí tâm chúng ta sẽ ổn ñịnh, khi trí tâm an rồi hành pháp rất 
dễ dãi, thấy sự thanh tịnh là cần thiết. Sự thanh tịnh là cứu rỗi tất cả mọi sự việc hỗn loạn ở thế gian. Mà 
chúng ta ñã thực hành trong vòng kích ñộng và phản ñộng, quyết tâm trở về với thanh tịnh, là giải tất cả 
nghiệp tâm từ tiền kiếp tới bây giờ. 
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Sống trong sự sống an nhiên tự tại, Hồn trách nhiệm ba cõi Thiên, ðịa, Nhơn. Hồn là phần sáng suốt lo 
cho thân xác ñược bình an tu tiến. Cái gì cũng vừa mà thôi, không ăn nhiều, không ngủ nhiều, và không có 
ñộng nhiều. Cái gì cũng vừa, tự nhiên nó ñi tới cái cảnh như vậy, nếu chúng ta thực hành ñúng pháp thì 
toàn thân êm dịu và thanh nhẹ. 
 

Hướng tâm về Phật thì phải hiểu quá khứ của vị Phật ñã làm gì? Ở thế gian này ai cũng ca tụng Thích Ca. 
Thích Ca ñã làm gì? Thích Ca ñâu có tìm sư phụ tu, Thích Ca chỉ tu có một mình thôi, tự tu tự tiến. Sư phụ 
của Ngài là ai? Sư phụ của Ngài là sự ñau khổ của nhân gian, Ngài mới tìm cái biên giới tốt ñẹp ñể giải 
thoát phần hồn của Ngài. Từ trường phát triển, hào quang sáng chói, Ngài mới thuyết pháp tận ñộ quần 
sanh ñể quần sanh tự hiểu tự tu. Ngược lại, làm hình Ngài và thờ cúng, cầu xin Ngài, ñâu có ai ñã thấy 
ñược Ngài. Mà Ngài phù hộ ở chỗ nào, không có! Nhưng mà cứ ñâm ñầu chạy theo cái ñường không có, 
mà cái ñường có không chịu khai thác. Thể xác con người là tài sản cuối cùng của Thượng ðế ñã ân ban 
mà không khai thác khối óc của chúng ta, cơ tạng của chúng ta. Làm sao ta hiểu ñược sự ñến và sự ñi ở 
tương lai ra thế nào?  
 

Mọi người ở thế gian phải bước vào cái cảnh sanh ly, tử biệt. Ai ai cũng phải chấp nhận ra ñi, không nói 
tôi giàu, và tôi có tiền, có thể sống 300 năm, 400 năm. Không, quy ñịnh của Thượng ðế rõ ràng, cái xác 
con người nhiều nhất là 100 năm, rồi cũng phải ra ñi. Quá trình lịch sử ñã cho chúng ta thấy con người là 
phải chết. Con người là phải tu sửa mới có sự bền lâu. Con người hỗn ẩu chỉ một thời gian ngắn mà thôi 
rồi ñi thọ tội. 
 

Lịch sử truyền thuyết ñã cho chúng ta biết rất nhiều, chúng ta có rất nhiều tài liệu nhưng mà tâm chúng ta 
không chịu hành, và không chịu nhận tội của chính mình. Chính mình ñã làm sai, tự hại. Tham dục là tự 
hại. Tham dục là tự hại thể xác thì ñâu có chỗ trú ngụ mà tu. Cứ vậy mà làm hoài, rốt cuộc là tự hại mà 
không hay. Nếu dốc lòng muốn tu sửa phải hướng về huyền bí văn minh trong nội thức của chúng ta. 
Nguyên lý Nam Mô A Di ðà Phật ñã cứu chúng sanh biết là bao nhiêu mà không hiểu ñược chấn ñộng của 
nguyên lý Nam Mô A Di ðà Phật mà hành sự thì tâm thức không có khai triển ñược huyền bí trong nội 
thức ñược. Huyền bí nằm trong nội thức của mọi hành giả tại thế gian, tại mặt ñất. Từ chối không hiểu 
nguyên lý hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mà tiến, thì chỉ có ñi xuống, không bao giờ có cơ hội ñi lên. 
 

Tu ñạt tới quân bình ý lực mới mạnh, hướng thượng mới rõ rệt, ñiển quang phát triển hòa hợp với chấn 
ñộng của cả càn khôn vũ trụ thì mới thấy khả năng của chúng ta là vô cùng. Khối óc không phải dễ chế, ở 
thế gian này chẳng có một vị bác học nào có thể chế khối óc con người ở thế gian. Thần kinh chằng chịt từ 
khối óc tới cơ tạng ñều chằng chịt mà rất có trật tự. Người phung phí quá nhiều, ôm lấy bản chất tham dâm 
mà phung phí cơ tạng làm cho rối loạn bất ổn, ăn không ngon ngủ không yên. Lộc của Trời cho không nên 
phí phạm, phí phạm là tạo tội cho chính mình. Cái gì nó cũng vừa phải thôi, ấm no một chút ñể lo tu, lo 
sửa, chứ ở ñời này có ai sung sướng ñâu! Làm một bực vua, một bực tổng thống cũng không có sung 
sướng. Bao nhiêu sự kích ñộng và phản ñộng của tình ñời giày xéo, tâm, can, tỳ, phế, thận bất ổn. Hiện ñại 
bây giờ phải chế thuốc ngủ mới ngủ ñược chứ chính mình không ngủ ñược. Luật tự nhiên Trời ðất ñã cho 
chấn ñộng trong cơ tạng của chúng ta hòa hợp với chấn ñộng của càn khôn vũ trụ. Lúc mặt trời xuống là ta 
phải ñi nghỉ, tự ñộng như vậy, lúc mặt trời lên là phải thức. Sống hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì cái trí nó 
mới mở, tâm nó mới sáng, dễ tha thứ và thương yêu hơn. 
 

Tâm eo hẹp keo kiết, tự sát là không bao giờ tiến. Sai lầm tưởng ñồng tiền là chánh, sai lầm tưởng ñịa vị là 
chánh, sai lầm tưởng thế lực là chánh, rốt cuộc cũng quy hàng luật nhân quả mà tu tiến thôi. Bây giờ chúng 
ta biết ñược, chúng ta bằng lòng tu. Bằng lòng tu, phải bằng lòng tự giải vì mọi người ñều có nghiệp lực rất 
nhiều từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao Thượng ðế không cho chúng ta biết nghiệp lực ñể tránh? Thượng 
ðế không làm ñiều ñó. Thượng ðế cho chúng ta ñầy ñủ tiện nghi ñể tự giải, nhiên hậu phần hồn mới dũng 
mãnh tiến hóa thật sự, tương lai mới bằng lòng hợp tác với Thượng ðế xây dựng một cơ ñồ nghìn năm hòa 
bình. 
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Con người biết tu rồi thì nhìn lại quá khứ của chúng ta ñều sai lầm và vô dụng, không biết sử dụng khả 
năng của chính mình, tin bậy, tin bạ làm xứ sở không yên, người chung quanh của chúng ta cũng không 
yên. Bùa phép ñủ chuyện không cứu ñược mình, học ñủ thứ võ thuật cũng không cứu ñược mình. Học ñủ 
thứ sách ñể trở nên một vị bác sĩ cũng không cứu ñược mình, bạc tỉ cũng không mua ñược mạng. Vậy 
chúng ta còn muốn cái gì bây giờ? 
 

Tham lam những chuyện không cần thiết ư, hay là sửa chữa những chuyện không cần thiết và thực hành 
những chuyện cần thiết cho phần hồn ñược tiến hóa ở kỳ tới, ñó là lo cho tương lai. Người tu không phải 
ngu dại. Trình ñộ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nhiều lắm, nhưng mà ngài thấy ngài không sửa ñược ngài, không 
cứu ñược ngài. Ngài mới áp dụng pháp tu ñể tự giải và tự thức. Thấy rõ ñời là tạm mới dũng mãnh thăng 
hoa tiến hóa về Thiên Quốc mà sống nơi hòa bình yên ổn, ñời ñời bất diệt. 
 

Người ñời khôn ngoan mà không chịu hành những sự khôn ngoan sẵn có của chính mình, mà chỉ nhờ ñỡ 
sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích ñộng và phản ñộng của ngũ 
hành. Xem bói, tướng số là luận thuyết sanh khắc mà thôi của ngũ hành trong giới ñó, không tiến hóa và 
không thoát ñược, chỉ có hành pháp mới thoát ñược. Thoát ñược rồi thì thấy vạn sự trên ñời là không. 
Không có sự thật thì chúng ta mới yên ổn và không nung nấu những sự không cần thiết nữa và thực hành 
những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. 
 

Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt phải cần có một pháp khứ trược lưu thanh mới thanh tịnh, còn ôm 
trược lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. ðêm ñêm hành thiền ñể khứ trược lưu thanh tức là khai 
sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, ñạt rồi, nhập ñịnh rồi, chúng ta biết chúng ta từ ñâu ñến ñây rồi sẽ 
về ñâu. Phần hồn là một khả năng của cả càn khôn vũ trụ. 
 

Thông báo Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California 
LỄ TƯỞNG NIỆM ðỨC TỔ SƯ ðỖ THUẦN HẬU TẠI TV V Ĩ KIÊN 

 
Kính chào quý bạn ñạo, 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại miền Nam California sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm ðức Tổ Sư ðỗ Thuần Hậu 
tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào Chủ Nhật ngày 16 tháng 11 năm 2014.   
Kính mời toàn thể bạn ñạo gần xa về Thiền Viện Vĩ Kiên ñể tham dự lễ tưởng niệm ðức Tổ Sư của chúng 
ta.  Quý bạn ñạo có thể lên Thiền Viện sớm ñể thiền thở không khí thanh nhẹ nơi Thiền Viện.   
Quý bạn ñạo tham dự vui lòng cho biết số người tham dự và sẽ lên Thiền Viện ngày nào ñể chúng tôi tiện 
việc sắp xếp chổ ở, chuẩn bị thức ăn và ñưa ñón ñược chu ñáo. 
Xin liên lạc về số ñiện thoại hoặc email dưới ñây: 
Thiền Viện Vĩ Kiên: 909-338-6691 
Trần Lệ Quyên: 714-414-2849 email:myquyen11@yahoo.com 
Rất mong sự tham gia ñông ñủ của quý bạn ñạo ñể cho ngày tưởng niệm ðức Tổ Sư ñược ấm cúng và tăng 
phần long trọng cũng như tạo cơ hội cho chúng ta có dịp chung thiền trong tình ñoàn kết thương yêu Thầy 
Tổ và tình bạn ñạo với nhau. 
 
Kính chúc quý bạn ñạo tu hành tinh tấn, tâm thân an lạc. 
Nam Mô A Di ðà Phật 
 
Ban Chấp Hành Hội AHVV Hoa Kỳ  
Trần Lệ Quyên  
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Thông Báo Hình Ảnh ðại Hội 2014 'Không Còn Lưu Luyến" 
 
 

1) Kính mời quý bạn ñạo xem hình ảnh ñược chụp trong kỳ ðại Hội 2014 "Không Còn Lưu 
Luyến" tại Kuala Lumpur, Mã Lai trên : 
www.vovinet.org trong phần "Sinh Hoạt"/ "ðại Hội 2014"/"Hình Ảnh ðại Hội". 

BTC ðại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 
2) Xin thông báo ñến quý ñạo hữu hình chụp tại ðại Hội 2014.  Ba ngày ðại Hội ñã ñược 
chụp và ñể trên mạng trong 23 tiết mục như sau:  0_Thông báo tin tức, 1_Lễ Khai Mạc, 
2_Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy, 3_Học hỏi Chơn Ngôn, 4_Ôn lại PPCP, 5_Trao ñổi lời giảng 
ðức Thầy, 6_ngày 2 Ôn lại PPCP, 7_ngày 2 Ăn trưa, …  22_Trà ñàm 2. 

Những gương mặt trang nghiêm thành kính trong ngày Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy, những 
nét nghiêm túc trong những buổi tu học, những nụ cười hồn nhiên, và biết bao niềm vui 
trong 3 ngày Tết Vô Vi ñã ñược phó nhòm ghi lại và xin gởi tới quý ñạo hữu.  Có những 
hình tuy hơn giống nhau nhưng lại có nét khác nên chúng tôi ñã giữ luôn cho thêm phần 
sống ñộng.  Tổng số hình ñã hơn 7 ngàn tấm là vậy. 

Xin nhấn vô link sau ñây ñể thưởng thức và lấy xuống: 

https://plus.google.com/photos/113915807948358982480/albums 

Kính Mời 

Tran Ngoc Dung 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi 
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Chúng tôi nhận tại ñại hội 2014 Không Còn Lưu Luyến cho quỹ cưú khổ ban vui như sau: 
Người gửi           

 AUD EU CAN US Malaysia$ 
Hạnh Ngọc Nguyễn 100      
ðỗ Thị Dương Cầm, Melbourne 300      
Vũ Thị Tô Oanh, Melbourne 300      
Liễu Wan, Melbourne 600      
T/ð Duyên Lành, Melbourne 500      
Vũ Khánh Tường & Phượng, Perth 500      
Trần Hồng Lâm, Adelaide 100      
Lâm Cẩm Duyên 200      
Nguyễn Thị Nương, Úc Châu 200      
Nguyễn Thị Ánh, Sydney 300      
Vô Vi Úc Châu 100      
Trần Minh, Úc Châu 600      
Khưu Thị Phẩm 500      
Chị Sương, Úc Châu 200      
Quách Thị Dung, Úc Châu 200      
Ngô Thị Trinh, Úc Châu 400      
Lâm Quang Hiền 730      
Vô Danh 150      
Trần Thị Nga 500      
        
ðỗ Jean Claude  100     
Cao Ngọc Trâm, Bỉ  100     
Trần Bá Hoàng, Bỉ  100     
Chantal Vandame, Bỉ  150     
Bác Thái Noy, Pháp  1000     
Nguyễn Thị Thanh Mai  100     
        
Lai Ngọc Hoa   1000    
Lai Ngọc Dung   200    
Tran Liliane   300    
Lan Lương, Texas    200   
Minh Hồ    200   
Ngô Mui Leng    300   
Bác Hương (Lý Như Phương), Houston   200   
Bác ðặng Triêm, Houston    300   
Vỏ Thị Tươi, Ca.    200   
Bác Phạm Huệ, Virginia    200   
Hoa Nguyễn    100   
Mai Kim Khuê, Ca    200   
Hứa Thị Thu Hà, Ca    200   
Ngô Viết Châu Bảo, Paris    1000   
Lý Lệ Nhàn, Ca    300   
Chị Thanh (Má Hùng Trương)    200   
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anh Công (ban vận chuyển Cali)    300   
Thảo Philadelphila    60   
Amy Kim    40   
Hùng Trương    1000   
ðinh Văn Roger    200   
Bác Huỳnh Thị Cao, Pháp    61   
Patrick Quỳnh, Houston    200   
Quyên & Uyên, Houston    200   
Huỳnh Ngọc Hùng    400   
Vo Danh (NM)    12000   
Nguyen Thi Phung (Ca)    1000   
Nguyen Minh Huan (ca)    1100   
Tri Nguyen (ca)    5000   
Tran Ngoc Dung & Hong Hoa    1300   
Tammy Cavana (Ca)    1000   
        
Anh Bay Tan Di An - VN         300 

 
Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo   
 
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc : 
về 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 ñạo  
Ban trách nhiệm quỹ CKBV  
 

BẠN ðẠO VIẾT 
 
                                                                   VẪN CÒN LƯU-LUYẾN ! 
           
    Mỗi khi có dip gặp lại nhau,chúng ta thường nói:”  Thời gian ñi nhanh quá !” Mà thật  vậy, mới ngày 
nào rộn ràng chuẩn bị ñi ðại Hội mà giờ ñây tất cả ñã trôi qua trở thành quá khứ ! Hai chử “Quá khứ” nghe 
xa xôi quá,Tôi luôn cảm như một giấc mơ ! Một giấc mơ vừa ñi qua,ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33 
KHÔNG CÒN LƯU LUYẾN 2014 tại Malaysia ñể lại trong Tôi nhiều lưu luyến ! 
                              Dù cho tình hình Thế Giới có nhiều biến ñộng, ñặc biệt là ñất nước ñược chọn là nơi tổ 
chức ðại Hội vẫn không làm thay ñổi ý chí của những người con VÔ VI  .Năm nay, Hội Trường như ñẹp 
thêm hơn bởi màu áo trắng nhiều hơn, một màu trắng giản dị,ñơn sơ mà cao qúi .Trong bầu thanh khí ñiển 
trang nghiêm,cùng sự ân ñộ của Trời-Phật của Tổ-Thầy 451 Bạn ðạo từ khắp nơi trên Thế Giới ñã hiện 
diện trong ngày khai mạc ðHVVQT kỳ 33 Không Còn Lưu Luyến và tiếp theo ñó là lễ dâng hoa Tưởng 
Niệm ðức Thầy ngày 23 tháng 9 năm 2014 tại Kurla lumpur Malaysia . Không niềm hạnh phúc và nỗi xúc 
ñộng nào lớn hơn khi ñược ñến tham dự ðại Hội Vô Vi Quốc Tế và ñược dâng hoa lên ðức Thầy ... ñể 
cảm nhận tất cả ... vẫn còn ñây!  451 ñóa hoa Cúc trắng tinh khiết,xinh tươi ñại diện 451 Bạn ðạo ñược 
dâng lên trong buổi lễ Tưởng Niệm ðức Thầy lần Thứ  5 này . ðại Hội năm nay là ðại Hội yêu thương của 
Bạn ðạo trong nước và Bạn ðạo hải ngoại và trong số 451 ñã ñến 151 là Bạn ðạo ñến từ Việt -Nam .  Từ 
“Bàn Bạc khai Thông” ñã khiến “Không Còn Lưu luyến” trở nên thăng hoa tốt ñẹp hơn trong các ðH ñã 
qua. Vâng ,theo Tôi “Không còn Lưu luyến” chính là hồi chuông cảnh tĩnh hồn người khi ðH Bàn Bạc 
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Khai Thông  bế mạc .Tôi còn nhớ năm rồi khi máy bay cất cánh,từ khung cửa sổ nhỏ Tôi nhìn thành phố 
Sedney lần cuối ...không biết ñến bao giờ có dịp trở lại nơi mà Tôi cho là xứ Phật khó về ...hình ảnh ðại 
Hội bàn bạc  ñầy hỉ, nộ ñể ñi ñến khai thông với những lời minh giải,những lời nói thương yêu của ðức 
Thầy làm rúng ñộng hồn người ở ngày cuối của ðại Hội thật hữu ích .Tình Thầy,tình ðạo càng làm cho 
người tu dũng mãnh hơn trên con ñường trở về nguồn cội .  Tiếng ngân vang của hồi chuông này  ...cảnh 
tĩnh hồn Tôi,một cảm giác chùng bước,tim se thắt lại ...mọi thứ rồi sẽ tan biến ngay cả chính mình ! Những 
ý nghĩ ñúng sai,xấu tốt về những ngày qua chợt tan biến . Tôi thấy bốn chử “Không còn Lưu luyến!” và 
bốn câu thơ của ðức Thầy ñưa Tôi quay về với chính mình ,cho tôi thấy Tôi còn quá nhiều trần tâm làm 
sao mà về ñược bên Người ...Và từ lúc ñó “Không còn Lưu luyến “ cho Tôi thức tĩnh ñể  thấy ñược mọi sự 
“ Mình sai chẳng có Ai sai .”  và ñể thấy ñược mình sai thật không dể ! Tôi có duyên may nên mỗi khi 
trước những sự việc mà Tôi không thể tự vượt qua là Tôi ñược những người Anh,người Chị ñi trước 
khuyên giải thật chân tình cho Tôi thấy cái Tôi luôn cho mình có ”Tâm Hòa”,ñúng là có ñó nhưng chưa ñủ 
nên dù có cũng như không khiến Tôi như mỡ ñược huệ nhãn nhìn thấu ñược chính mình . Tôi rất cảm ñộng 
với lời hay,ý ñẹp này ...Tình Thầy ñang hiện hữu trong Tình Bạn ... rồi Tôi lại thấy dù có sửa ñổi bao nhiêu 
thì trong Tôi vẫn luôn có nhiều thương nhớ,nước mắt vẫn rơi khi nhớ thương Thầy ...ñộng lực khiến Tôi có 
thể vượt qua mọi trở ngại chính là Tình Thầy ñã cảm hóa Tôi ... và Tôi ñã gởi ñến Người :” Thầy ơi,tai sao 
con vẫn còn lưu luyến,con có về ñược bên Thầy không ?” . Sáng hôm sau chủ nhật 25-5-2014 trên 
TBPTðN trong Mục Bé Tám,ðức Thầy có 3 câu hỏi ñi liền với nhau .” Lưu luyến là sao ?” -“Lưu luyến là 
không nỡ rời xa .” Tại sao không nỡ rời xa ?” –“Thưa ñồng hành luồng ñiển tương hòa .” ðồng ñiển là sao 
?” –“Thưa ñồng ñiển là chung hành mới có .” Dù ñây là một tình cờ ngẫu nhiên hay Tôi ñược ðức Thầy 
chứng tâm, giải ñáp ... Tôi vui mừng nhận ñược món quà như nắng hạn gặp mưa sa. Từ ñó Tôi có nhận 
ñịnh thật rõ về hai chử “Lưu Luyến !” Tôi hiểu ñược ñiều gì ñáng ñể lưu luyến và ñiều gì không cần lưu 
luyến . Suốt 3 ngày ðại Hội Tôi thật là vui ,thật cảm ñộng với những ñóng góp của tất cả các Bạn ðạo về 
Không Còn Lưu Luyến và những ñề tài của các nhóm tu học  ñể thấy trong Bạn có Tôi,trong Tôi có Bạn 
khi chúng ta ñã chung hành một pháp thì luồng ñiển tương hòa làm sao mà không yêu thương,không muốn 
tương hội và làm sao mà không lưu luyến khi chia tay và cùng cảm nghĩ tại sao ðại Hội chỉ có 3 ngày ? Về 
nhà gần một tuần...tối qua,sau khi hành thiền tự nhiên Tôi muốn mở máy ñể nghe ðức Thầy giảng . ðây là 
Tôi lần ñầu Tôi nghe ñược những lời giảng này của ðức Thầy :” Cho nên ráng tập trung nơi trung tim bộ 
ñầu ñể niệm Phật .Rồi một ngày nào ñó các bạn dùng trung tim bộ ñầu ñể nhớ nguyên lý Nam Mô A Di ðà 
Phật,lúc ñó nó mở cái thức hòa ñồng rồi thì lúc ñó kêu là tâm tâm tương ứng .Các bạn muốn nói ,ôi Tôi 
muốn hỏi Ông Tám cái này thì hiểu liền,thấy tâm hồn nhẹ nhàng liền nhưng luận thuyết ra ñời thì sai chứ 
kỳ thực thanh tịnh,co lưỡi,răng kề răng một chút thì có câu trả lời rồi,giử lấy mà ñi,nói ra là trật,thấy chưa 
? Cho nên cái Huyền Vi của Trời Phật có cái bí mật kêu là Mật Tông,không ñem ra ngoài ñược,không ăn 
cắp ñược,không bán cho người phàm ñược .” Tôi nghe mà thắm thía từng lời từng câu nói của Người . Sự 
Mầu Nhiệm mà Tôi bao nhiêu lần nhận ñược trong ñời sống từ khi Tôi có ðạo ,có Thầy ñều không là tình 
cờ mà chính là “Cái Bí Mật” trong Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp . Một cảm giác thật kỳ 
diệu ...Tôi muốn viết ...muốn chia sẽ những gì Tôi nhận ñược từ sau ðH Bàn Bạc khai Thông cho ñến giờ! 
Tôi ,Bạn ,chúng ta những người  ñang sống nơi trần gian ñược ðức Tổ Sư cho pháp quí và ðức Thầy dày 
công hoằng hóa,dạy cho “ Cái Bí Mật” ñể có thể liên lạc ñến cõi Huyền Vi ! ðây là sự tận ñộ của ðức Tổ 
Sư-ðức Thầy dành cho mỗi chúng ta! Cho nên ñâu chỉ chúng ta lưu luyến nhớ thương Trời Phật,Tổ Thầy 
ðức Thầy mà Trời Phật,Tổ Thầy luôn lưu luyến không nỡ rời xa chúng ta .  
                                         ðại Hội năm nay ñến nhanh hơn mọi năm,chỉ cách nhau 9 tháng nhưng Tôi học 
khá nhiều bài bởi phải :” Sửa sai tiến hóa,ñàng hoàng hơn xưa . Vượt qua ñược thì thật là vui nên khi gặp 
lại chỉ còn biết nhìn nhau cười,thấy ai cũng nét mặt vui tươi,Tôi nghĩ thầm ...chắc mình cùng vượt như 
nhau! Còn phần văn nghệ ,năm rồi Tôi ngồi thưởng thức lời thơ ý ñạo,giọng ca, tiếng nhạc một cách say 
sưa ! Năm nay thì lại không vì Tôi có một chút ñóng góp trong Ca ðoàn,Tôi chỉ nghe các Bác ,các bạn 
khen hay lắm ! và Tôi nghĩ cũng hay lắm vì lời thơ ,ý ñạo của ðức Thầy,của Bạn ñạo lại những giọng ca 
và người hòa âm nhạc tài ba lại biết tu thiền,một lòng yêu thương PLVVKHHBPP,yêu thương ðức Thầy 
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gởi ñến Bạn ðạo là hay nhất rồi,nó thắm tận tâm hồn người nghe ,ñưa người nghe ñến cảnh Trời bao 
la,ñạo mùi tỏa ngát ...và cũng chính vì cảm nhận này nên Tôi năn nỉ anh Lộc tham gia ñóng góp ...nhờ vậy 
mà Tôi học ñược nhiều bài học thật bất ngờ từ người bạn ñạo yêu qúi nhất này ñể làm sao cho hoa ñạo 
trong tâm Tôi luôn tươi ñẹp . Mà năm nay thật quá ñặc biệt ñến bàng hoàng cho Ca ðoàn,khi hay tin màn 
văn nghệ vừa trình diễn xong  phim không có hình ...trưởng ban văn nghệ Thanh Mai muốn té xỉu,mọi 
người trong Ca ðoàn cũng muốn xỉu theo ...nhưng khi BTC thông báo Bạn ðạo tin sẽ” bị xem” văn nghệ 
lần nữa ...cả hội trường vỗ tay tán thưởng nhờ vậy mà mọi người mới có ñủ tinh thần trình diễn shown thứ 
2 . 
                                        Hôm trước khi ñi ðH,tự nhiên con trai Tôi hỏi Tôi :” Mẹ,Ông Tám về Trời rồi ai 
thay Ông Tám giảng ñạo ?” Tôi nói :” Không có ai giảng thay Ông Tám hết chỉ có 10 Hội trưởng Ông Tám 
giao phó lo cho ñạo ,mỗi người một công việc,còn việc học ñạo thì lấy những câu vấn ðạo mà ngày xưa 
Bạn ðạo hỏi Thầy ñem ra học lại .” Con Tôi lại hỏi :” Học như vậy Mẹ có chán không vì chỉ là chuyện củ 
thôi .” “ Không chán ñâu con,băng giảng của Ông Tám có rất nhiều,nghe hoài cũng không hết . Mà khi 
nghe lại lời Ông Tám dạy cái nào mình làm theo ñúng rồi ñạt ñược kết quả thì chia sẽ với mọi người, làm 
mình càng quí ðạo,càng cảm ñộng tình Thầy chỉ còn biết khóc . Còn nghe mà chưa làm ñược tự mình thấy 
ăn năn sám hối về nhà cố gắng tu nhiều hơn nên thấy quí và cảm ơn người có công soạn chương trình cho 
mình tu học,cảm ơn người lo tổ chức cho mình tới ðH ñược tốt ñẹp . Có thể con sẽ không hiểu hết ñiều 
Mẹ nói nhưng con cũng biết lúc nào Ông Tám cũng hiên diện trong cuộc sống của mình và nhất là những 
ngày ðH qua sự chia sẽ của Bð,mình càng kính thầy,trọng ðạo,càng thương nhau hơn. Những người ñi 
ðH ñiều có cảm nhận như Ba Mẹ nếu không chắc người ta ở nhà hết rồi . Người biết tu thiền ñâu có 
ngu,có ñúng không ?” Con trai Tôi cười và nói :” Con không hiểu hết nhưng con tin ñiều Mẹ nói,con chúc 
Ba Mẹ ñi ðại Hội vui vẽ !”   Câu chuyện này cũng thay cho những lời cảm nhận của Tôi về ðại Hội ,ban 
tổ chức ðại Hội .Thành thật cảm ơn BTC và tất cả các Bạn ðạo ñã ñến tham dự ðH ñể khi ra về càng 
Luyến Lưu hơn,cùng hẹn tương ngộ ðHVVQT kỳ 34 HỌC và HÀNH 2015  Atlanta Georgia . Thành tâm 
thương chúc tất cả Quí Bạn ðạo Tâm Thân An Lạc –Tu Hành Thăng Tiến ! 
 
                                    Nắng vàng rực rở,chim hót vang trời,                                                         
                                    Làm Tôi tỉnh giấc ...Tôi vẫn là Tôi ! 
                                    Giấc mơ nào ñó ...một cõi xa xôi ... 
                                    Người Tu tương hội ...Hoa ðạo ngập trời ! 
                                    Tâm-Thân thanh thoát ...cảnh giới Thiêng-ðàng ! 
                                    Tình Thầy-Tình Bạn ...,nụ cười trên môi . 
                                    Không còn lưu luyến,bỏ hết tánh trần, 
                                    Tham-Sân-Hờn-Giận,con về với Cha ! 
                                    Tâm Hòa ñồng tiến,ðạo-Pháp thăng hoa ! 
                                    ðường về một lối !  Cha... mĩm-mĩm ... cười ! 
                                    Hẹn nhau tái ngộ-“ HỌC-HÀNH” phải ñi . 
                                    Trở về lưu luyến ...giấc mơ qua rồi ! 
                                   Hẹn- Hò nhớ mãi- ðời ñời khắc ghi !                                                              
                                                                                              Kính-Bái 
                                                                     Lâm-Huỳnh Mai (CA)  Ngày 9 tháng 10 năm 2014  
 


