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Số:  990  Ngày: 29 tháng 6 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 9/9/2004 ñến 15/09/2004 
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) Tại sao tâm ñộng? 
2) Tại sao rước ngoại cảnh quá nhiều? 
3) Thị phi ñể làm gì? 
4) Phá hoại người khác ñể làm gì? 
5) Khôn hơn người khác có lợi gì không? 
6) Tại sao không biết thương mình lại có hại tại sao? 
7) Không biết chính mình là tự hại tại sao? 
 
 
 

Quaùn thoâng 

 

Quaùn thoâng muoân neõo Trôøi ban chieáu 
Thöùc giaùc bình taâm nhaän tieán trình 

Laàn löôït tu thaân söûa chính mình 
Ñaâu ñaâu cuõng vaäy cuõng ñöôïc minh 

 

Vĩ Kiên 
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1) Las Vegas, 09-09-04 6: 43 AM 
Hỏi: Tại sao tâm ñộng? 
 
Ðáp: Thưa tại rước ngoại cảnh quá nhiều 
                  Kệ: 
Tâm ñộng là quên cả tâm mình 
Khổ cảnh triền miên lại cảm phiền 
Biến chuyển vô cùng thân ý nghiệp 
Thành tâm hướng thượng mới an yên 
 

2) Las Vegas 10-09-04 8: 32 AM 
Hỏi: Tại sao rước ngoại cảnh quá nhiều? 
 
Ðáp: Thưa tại vì thích thị phi 
             Kệ: 
Mê ñời thích tạo thị phi ñộng 
Khó khổ do tâm tự giải lầm 
Thắc mắc chính mình không giải ñược 
Mê lầm tự ñắc tự sai lầm 
 

3) Bayce Canyon, 11-09-04 9: 30 AM 
Hỏi: Thị phi ñể làm gì? 
 
Ðáp: Thưa thị phi ñể phá hoại người khác 
                  Kệ: 
Phá hoại người khác phá hoại mình 
Bằng lòng tự sửa tâm an tịnh 
Cảm thông trời ñất tự khai tòng 
Khai triển chính mình tự giác thông 
 

4) Salt Lake city, 12-09-04 3: 08 AM 
Hỏi: Phá hoại người khác ñể làm gì? 
 
Ðáp: Thưa phá hoại người khác ñể mình ñắc lợi 
              Kệ: 
Thiếu sáng suốt gieo họa chính mình 
Tâm tu thanh tịnh tự làm thinh 
Cảm thông Trời Phật gieo duyên tốt 
Thức giác chính mình thông khai triển 
 

5) Salt Lake city, 13-09-04 3: 10 AM 
Hỏi: Khôn hơn người khác có lợi gì không? 
 
Ðáp: Thưa khôn hơn người khác mà không biết 
thương mình là có hại 
                 Kệ: 
Trí khôn lấn áp mọi người khổ! 
Trời Phật thanh tịnh tự giải mồ 
Chuyển hoá thâm sâu ñường chánh pháp 
Khai tâm mở trí pháp hành minh 
 

6) Yellow Stone, 14-09-04 6: 30 AM 
Hỏi: Tại sao không biết thương mình lại có hại tại 
sao? 
 
Ðáp: Thưa không biết thương mình là quên gốc gác 
               Kệ: 
Không giúp ñỡ chính mình tự bỏ bê 
Khổ tâm tự xét hiểu thân mình 
Qui y Phật Pháp không hành ñủ 
Bỏ chính mình tự tạo khờ ngu 
 

7) Yellow Stone, 15-09-04 2: 06 AM 
Hỏi: Không biết chính mình là tự hại tại sao? 
 
Ðáp: Thưa quên mình hướng thượng là tự cứu 
                 Kệ : 
Hướng thượng truy tầm chơn gốc gát 
Qui y Phật Pháp chẳng hao mòn 
Tâm thân ổn ñịnh tự truy tầm 
Phật pháp vô cùng chung hội tụ 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Nhẫn Hòa 
 

Rừng xanh dẫn ñộ thanh hòa 
Trí tâm khai vững vượt qua khổ nàn 

Tự tu tâm thức bạc bàn 
Lui về thanh tịnh cảm an cảm hòa 
Người ñời thích chuyện Thầy Cha 

Người tu thanh tịnh chan hòa tình thương 
Thực hành quán ñộ gieo gương 

Chẳng còn mê chấp dựa nương thực hành 
Dẹp phần lý luận ñấu tranh 

Thanh thanh diệu diệu cùng anh em hòa 
Thanh thanh diệu diệu cùng anh em hòa 
Thanh thanh diệu diệu cùng anh em hòa 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 
09-08-1989 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

TU PHẢI ÔM THEO CHÁNH PHÁP - KHÔNG ÔM ÔNG TH ẦY ( Muôn Hình Vạn Trạng) 

      Cho nên nhiều người sai, sai ở trong cái tạm cảnh, rồi tưởng ñó là chánh pháp. 

      Nhiều người tu cái pháp này ñược mọi người tự do, tự hành ñể tiến, học, nguyện cho mình có sức khỏe 
trước hết, rồi nguyện quân bình tư tưởng mới biết tới ñạo pháp. Những cuộc hành trình ñó mà mình chưa 
làm nhưng mà mình muốn ñi làm ông Phật ông Tiên. Mà không biết ông Phật, ông Tiên là cái gì? À! 
Không biết cái ông sung sướng kia là cái gì? 

      Cái ông sung sướng kia, trước kia ông khổ ghê lắm, ông mới có ngày nay. Thì bây giờ chúng ta phải 
qua cái hành trình khổ, chúng ta mới ñạt tới ngày ñó, khi không mình muốn nhảy ngang xương muốn ngồi 
cái ghế người ta làm sao ngồi ñược, thấy chưa? Cái tu của chúng ta cũng vậy, muốn làm ông Phật liền sao 
ñược, chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật. Ông Phật chẳng qua là con người tự giác mà 
thôi, tự sửa và tự giác, con người tiến bộ của nhân loại tự sửa và tự giác. Còn mình không chịu tu, không 
chịu sửa làm sao mình có sự tự giác. 

      Cho nên, nhiều bạn sai, ngược lại rồi tu mong ñược gần người truyền pháp ñể hưởng cái gì? Tôi tu là 
tôi ý thức gì tôi mới tu, tôi ý thức cái chơn lý không thay ñổi, cái chơn lý ñời ñời, chơn lý dẫn tôi tiến hóa 
và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng, an khang  và tôi thấy tôi phải ñóng góp cho mọi người. Tôi thấy tôi 
thanh nhẹ hơn người ta trong lúc người ta còn ñộng loạn. Tôi ôm lấy chơn lý tôi tu, chớ ñâu phải tôi ôm 
lấy ông sư tôi tu thì tôi chết rồi, tôi bị ông sư gạt. Tôi ôm lấy người truyền pháp tôi tu là tôi bị người truyền 
pháp gạt, không nên. Cho nên, tôi nói các bạn tu cái pháp này là ý thức rõ, khi bạn ý thức rồi là cái ñạo của 
bạn mà bạn sửa rồi là bạn tiến, và chính bạn biết cái ñạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt thực thi 
mọi ñiều xây dựng sáng suốt cho mọi người, mọi giới. Chúng ta tiến hóa trong cộng ñồng nhơn loại tiến 
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tới cộng ñồng vô vi. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian, nhưng mà chúng ta có ñầu óc sản xuất ra 
của cải cho mọi người, không có mê loạn vào ñó, chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta chơn giác. 

Cho nên, các bạn muốn tu phải ý thức cho rõ, không nên ỷ lại nơi người truyền pháp và không nên nghe 
những cái ñặt ñiều mê tín. Các bạn chỉ nghe chơn lý sự thật có thể rung ñộng con tim bạn rồi các bạn giữ 
ñó mà tu. ðó là thanh nhẹ, ñó là mức tiến, ñó là cuộc hành trình tiến hóa của phần hồn thì bạn ý thức ñó 
mà tu, ôm lấy sự thanh nhẹ mà tu. Thay vì ôm ông sư, ôm một người bạn ñạo cũng không hữu ích gì. Bởi 
vì bản thể của con người ở trong ñó nó còn trần trược, biết nó sa ngã lúc nào và biết nó tự suy sụp lúc nào. 
Cho nên chúng ta không ỷ lại nơi người truyền pháp. Nhưng mà chúng ta chỉ tưởng nơi chơn lý không thay 
ñổi và nắm ñó ñể tiến hóa. 

      ðó là chánh pháp ñời ñời của các bạn, ñó là chìa khóa cho các bạn bước tới bất cứ tầng trời nào các 
bạn cũng ñi tới. Nếu các bạn biết giữ cái phần chơn chánh chân lý ñó ñể tu. Thì cuộc hành trình tối tăm bây 
giờ các bạn ñang ñi trong hành trình tối tăm và ñang tiến trong hành trình ñộng loạn rõ ràng. Chính cơ tạng 
và trí óc con người, người nào chưa tu cũng ñã và ñang ñộng loạn. Và trong cái ñộng chúng ta ñi tới cái 
tịnh, phải nhất quyết ñi mới ñạt tới cái tịnh, ñi tới cực ñộng là nó là tịnh chớ gì nữa, ñi tới cực tối nó là 
sáng chớ gì nữa. 

      Chúng ta ñạt ñược cái thanh rồi cứ ôm lấy cái thanh mà tu. Cho nên, khi mà nghe người truyền pháp 
người ta giảng về cái gì? Giảng về chân lý chúng ta cứ ôm lấy cái chân lý mà tu, không phải ôm ông thầy 
tu ñược. Ông thầy là người phàm mắt thịt, tay chân cũng như chúng ta nhưng mà xuất phát cái âm thinh ñó 
nó hiện ra trong trí óc chúng ta thấy ñó là chân lý, ñó là trọn lành. Chúng ta phải ñem sự trọn lành chúng ta 
hòa hợp với trọn lành ñã và ñang ban cho chúng ta và chúng ta giữ cái phần ñó ñể tiến. 
 
      Chúng ta ôm lấy cái ñó ñể tiến, ôm chân lý ñể tiến mới là chánh, hơn là ôm ông thầy. ðó, nhiều người 
tu ñi bảo vệ ông thầy, tu ñi bảo vệ ông sư, cái ñó là sự lầm than, không hiểu chánh pháp. Rồi cung kính 
làm lễ nghi giả tạm, rồi ông ñó ông sai lầm, rồi mình cũng sụp ñổ luôn. Cho nên, chúng ta chỉ tìm chân lý 
ñể tiến mà thôi, phù hợp với sự thăng tiến thanh ñiển của chúng ta không? Trí óc chúng ta ñược khai mở 
sau khi nghe ñược chân lý ñó thì chúng ta ñược thanh nhẹ không? Nếu thanh nhẹ chúng ta giữ phần thanh 
nhẹ ñể tiến lên tùy theo cơ năng của mỗi người tiến hóa. 

Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33, năm 2014“ Không Còn Lưu Luyến”  

Ngày 27 tháng 6  năm 2014 

Kính gởi quý bạn ñạo, 

  Xin quý bạn ñạo lưu ý: 

1)   Khách Sạn cần có số Passport  (thông hành hay hộ chiếu) và ngày nào hết hạn  
(Expiration Date) của Passport ñể xong thủ tục giữ phòng cho quý bạn (registration). 
Quý bạn nào chưa thông báo chi tiết trên, xin liên lạc với ban ghi danh ở ñịa phương mình 
cư ngụ càng sớm càng tốt ñể bổ túc. 

   
2)    Quý bạn nào chưa thông báo chi tiết về chuyển vận xin cho Ban Ghi Danh biết càng sớm 

càng tốt. Sau ngày 1 tháng 7, chúng tôi không bảo ñảm sắp xếp kịp thời cho quý bạn. 
BVC sẽ ñón bạn ñạo từ phi trường KUL về khách sạn trong các ngày 19, 20, 21 và 22 
tháng 9 và ñưa ra phi trường KUL trong  ngày 26 và 28 tháng 9 (xin ghi rõ chuyến 
bay ñến KLIA hay LCCT). N ếu các bạn ñến ngoài các ngày kể trên, xin quý bạn vui 
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lòng tự túc. 
 

3)   Cẩm Nang ðại Hội sẽ gởi ñến quý bạn vào cuối tháng 7. Nếu quý bạn không nhận ñược 
cẩm nang sau ngày 15 tháng 8, xin quý bạn thông báo cho Ban Ghi Danh biết (email 
ghidanhdh2011@gmail.com).  Nếu có thay ñổi ñịa chỉ, xin quý bạn thông báo cho ban ghi 
danh ñể cẩm nang không bị thất lạc. Bạn ñạo ở Việt Nam sẽ nhận bản sao (photocopy) ở 
Việt Nam và nhận bản chánh (original) tại ðại Hội vào ngày 22.09.2014. 
Quý bạn cần trình cẩm nang với số ID khi nhận phòng khách sạn. 

Thành thật cảm ơn quý bạn. 
Kính mong tái ngọ ̂ cùng quý bạn tại ðại Họ ̂i “Không Còn Lưu Luyến” 2014.  
Ban Tổ Chức ðại Họ ̂i Vô Vi Quốc Tế 
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ - NAM CALIFORNIA 
LỄ TƯỞNG NIỆM ðỨC THẦY – KHÓA “CHUNG THI ỀN NIỆM PHẬT” 

 
Kính thưa Quý bạn ñạo, 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California kính mời quý bạn ñạo ñến tham dự lễ tưởng niệm 
ðức Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày Chủ Nhật 31 tháng 8  năm 2014 tức ngày mồng 7 
tháng 8 âm lịch năm 2014 và cùng tham dự khóa “Chung Thiền Niệm Phật” tại Trụ Sở Xây Dựng 
Vô Vi từ ngày thứ Năm 28-8-2014 ñến thứ Bảy 30-8-2014. 
ðặc biệt khóa “Chung Thiền Niệm Phật” năm nay sẽ tổ chức niệm phật và chung thiền trong 2 
ngày 2 ñêm tại Trụ Sở, ñây là cơ hội ñể bạn ñạo chúng ta có dịp ngồi chung lại với nhau ñể ñiêu 
luyện phương pháp niệm phật và chung thiền, hầu giúp cho mỗi bạn ñạo chúng ta giải tỏa bớt 
ưu phiền nghiệp tâm ñể trở về sự thanh tịnh của chính mình và ñược khai mở thăng tiến trên 
con ñường hành pháp. 
Kính mong quý bạn ñạo tham dự thật ñông ñể tạo thành một khói ñiển quang hổ trợ cho nhau, 
trong  2 ngày tu tập này hy vọng mỗi bạn ñạo tham dự sẽ ñạt ñược nhiều kết quả tốt ñẹp ñể 
dâng lên ðức Thầy trong dịp lễ tưởng niệm ðức Thầy năm nay. 
Chương Trình khóa Chung Thiền – Niệm Phật sơ khởi như sau: 

Giờ Thứ Năm 
28/8/14 

Thứ Sáu 
29/8/14 

Thứ Bảy 
30/8/14 

Chủ Nhật 
31/8/14 

8am – 9am Ăn sáng Trụ Sở Ăn sáng Trụ Sở Ăn sáng Trụ Sở 
 

 

9am – 12noon Niệm Phật Niệm Phật Bế mạc, chia sẽ 
cảm tưởng  

Lễ tưởng 
niệm ðức 
Thầy 

12noon – 1pm Chung Thiền Chung Thiền Chung Thiền 
 

Chung Thiền 

1pm – 3pm Ăn trưa Trụ Sở Ăn trưa Trụ Sở Ăn trưa 
 

Ăn trưa 

3pm – 5pm Niệm Phật Niệm Phật ðưa b/d lên TV 
Vĩ Kiên 

ðưa b/d về 
Trụ Sở 

5pm – 8pm Ăn Chiều, nghỉ Ăn Chiều, nghỉ  
 

 

9pm – 11pm Niệm Phật Niệm Phật   
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11pm – 1am Chung Thiền Chung Thiền  

 
 

ðể cho việc sắp xếp ñưa ñón và chuẩn bị ẩm thực ñược chu ñáo hơn, xin quý bạn ñạo ghi danh 
sớm, quý bạn ñạo nào cần ở Khách Sạn xin liên lạc với Quyên Trần (714) 414 - 2849 Email: 
myquyen11@yahoo.com hoặc Bạch Liên (714) 210 - 9601 Email: lienle008@gmail.com .  Thành 
thật cảm ơn quý bạn ñạo.  Nam Mô Ai Di ðà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California  Trân Trọng Kính Mời 
 

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

Cảm Nghĩ Về Thiền Viện Hai Không 
 

 Tôi tên Tyler  (11 tuổi), và tôi muốn chia sẻ cùng các bạn về một nơi ñặc biệt với danh hiệu Thiền 
Viện Hai Không. 
 
 Tôi nghe nói về Thiền Viện ñã từ lâu lắm. Thỉnh thoảng, tôi ñể ý là ông bà ngoại tôi ñi vắng. Khi 
tôi hỏi mẹ tôi ông bà ñâu thì mẹ tôi trả lời ông bà lên núi. Lúc nào tôi cũng bật lên câu: "Thế à, lên nữa 
sao? Con có thể ñi theo lên kỳ tới không?.." Mẹ tôi luôn trả lời: "Không ñược, ñi xa lắm, và con lên ñó sẽ 
chán lắm..." Tôi quyết ñịnh thuyết phục bà ngoại tôi ñể ñược ñi lên cùng bà. Nhưng tôi phải mất nhiều 
năm thuyết phục và năn nỉ với ông bà tôi trước khi ñược cho phép ñi theo ông bà. 
 
 Ngày 26 tháng 5 năm 2012 là lần ñầu tiên tôi ñược ñặt chân lên Thiền-Viện. Tôi còn nhớ rất rõ. 
Một ngày Xuân ấm áp, gió thoang thoảng, lý tưởng ñể ra ngoài trời. Tôi không thể kềm lại niềm hân hoan 
khi chiếc xe van trắng của ông ngoại chầm chậm lăn bánh ñến cửa Thiền-Viện. Tôi thoắt nhảy ra khỏi xe 
và chạy vào Thiền-Viện. Tôi nóng lòng muốn dọn ñồ ra ngay và thám hiểm nơi này. Nhưng khi tôi ñể ý 
quan sát ông bà ngoại và các cô bác, thì tôi học ñược rằng trước tiên, chúng ta phải theo những lễ nghi vì 
lòng tôn kính  ðức Thầy.  ðầu tiên, chúng ta phải xá kính Vô-Vi trong phòng thiền của Thiền-Viện. Sau 
ñó, mọi người ñều ñảnh lễ ðức Thầy trong Cốc Thầy. Dù ðức Thầy ñã ra ñi, ñây là cách chào Thầy trong 
tâm, vì lúc nào Thầy cũng hiện diện trong tâm chúng ta. 
 
 Cuối cùng, tôi ñược phép dạo chơi, và ñiều ñầu tiên tôi chú ý là tiếng chim non kêu riú rít. Dưới 
nóc mái hiên ngoài thiền viện có một tổ chim non ñang riú rít kêu thật to. Thật ly kỳ quá! Bà ngoại tôi 
hướng dẫn mẹ tôi và tôi ñi một vòng Thiền-Viện. Chúng tôi bắt ñầu bằng con ñường niệm hành vòng 
quanh Thiền-Viện. ðây là con ñường ðức Thầy ñã vạch sẵn cho chúng ta. ðây là con ñường mà mọi 
người ở ñây, trẻ hay già, ñều bước ñi qua. Con ñường này rất ñặc biệt. Có một con suối chảy quanh, những 
băng ghế nghỉ dọc ñường, và những bài thơ của ðức Thầy treo trên những thân cây khổng lồ ñể bạn ñạo 
ñọc xem. Con ñường không thẳng tắp cũng không ngoằn ngoèo, không bằng phẳng mà cũng không cheo 
leo; nhưng có một ñiều chắc chắn: ñây là con ñường vô tận.  
 
 Ngày hôm sau, khi tôi bước ra ngoài thì ñược các chú chim non chào ñón với tiếng kêu chiú chít. 
Lần này tôi thấy ñược chim mẹ xòe cánh bảo bọc và ñút cho chim non ăn. Ngày hôm ñó, tôi ñược thấy một 
gia ñình nai, và các chú thỏ dại. Ai cũng ñang bận rộn sửa soạn cho Khoá Sống Chung vào tháng tới. Rất 
tiếc lần ñó tôi không thể tham dự ñược và kỳ tới này, tôi quyết tâm phải có mặt. 
 
 Hai ngày thăm viếng qua mau. Tôi ñã gặp một vài bạn mới, nhìn thấy những con thú miền rừng núi, 
nhưng ñiều làm tôi thích thú nhất là ñược ñi bộ ñường niệm hành. Thiền Viện Hai-Không không vĩ ñại và 
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cao sang, nhưng Thiền Viện có vẻ ñẹp và sức hút riêng của nó. ðây là một hòn ngọc ẩn. Thiền Viện Hai 
Không là hòn ngọc trân quý trong lòng tôi, và có lẽ trong lòng nhiều bạn nào ñã viếng thăm nơi này.     
 
Tyler, ngày 2 tháng 3 năm 2014  
(phiên dịch Xuân-Mai) 
 

Thế Hệ Chúng Ta 
 

Thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ nhì, thế hệ thứ ba, 
Chúng ta ñã ñồng ñi một con ñường, 

Thế hệ thứ tư và thế hệ mai sau cũng sẽ ñi cùng một ñường… 
**** 

Thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ nhì, thế hệ thứ ba, 
Chúng ta ñã bước từng bước nhỏ, lòng nhiệt thành, óc suy tư, 
Thế hệ thứ tư và thế hệ mai sau cũng sẽ ñi cùng một ñường… 

**** 
Thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ nhì, thế hệ thứ ba, 

Chúng ta sẽ giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống 
Thế hệ thứ tư và thế hệ mai sau cũng sẽ ñi cùng một ñường… 

 
Tyler,  ngày 15 tháng 2 năm 2014 (phiên dịch Xuân-Mai) 

 
MY EXPERIENCE AT THIEN VIEN 00 

 
    My name is Tyler and I like to share my thoughts on a special place call Thien Vien 00. 
 
     I have heard of Thien Vien 00 ever since I could remember.  Every so often I would notice my 
grandparents were out of town. When I asked my mom where they were, she would say they are in the 
mountains.  My respond was always… Again! Can I go with them next time?  Her answer was always… 
No, it’s too far and you would get bored up there.  I decided to persuade my grandma in letting me go with 
her.  It took many years of persuading and reasoning with my grandparents before they finally agreed to let 
me join them.   
     May 26, 2012 was the first day I set foot on Thien Vien 00.  I could remember it clearly.  It was a 
beautiful, breezy, sunning day in May, a perfect spring day to explore the outdoors.  I could not contain my 
excitement as the white van that my grandpa was driving slowly pulled up to the gates.  I dashed out of the 
van and ran up to the main house.  I could not wait to unpack and explore this place.  But before I was 
about to do that, I have learned from observing the elderly, that there are rules and etiquettes which one 
must follow here, out of respect for the Master.  First, we need to pray in front the VoVi mirror in the main 
house.  Then we all visit the Master’s chapel.  It is our way of greeting the Master even when he is not here 
with us in person, but we know he is always with us in spirit.   
 
     When I was finally free to do some major exploring, the first thing that caught my attention was the 
sound of birds chirping.  Looking up in the roof of the patio, I saw a nest with baby birds chirping loudly.  
What a way to start out on an adventure! My grandma guided me and my mom on a walk around the area.  
We started out on the path around the perimeter of 00.  It’s a path that our Master has laid out for us.  It’s a 
path that everyone here, old and young has walked on.  This path is very unique.  It has a stream along it, 
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with resting benches, and the Master’s poems hung on giant tree trunks for some to recite. The path is 
neither straight nor winding.  It’s not perfectly flat or too steep. But one thing is for sure, it has no end.   
 
     The next day, I went outside and was greeted by the chirping sound of the baby birds.  This time, I got 
to see the mother bird hovering and feeding her young. Later that day I spotted a family of deer and some 
wild rabbits.  Everyone was busy preparing for the annual VoVi reunion here at 00 next month.  Sadly, I 
could not make it to this event.  I was determined to be here for the next reunion.   
 
     My two day visit had come to an end.  I have met a few new people, encountered some wild animals, 
and taken a walk which I later realized I have enjoyed most during my stay there.  Thein Vien 00 is not 
grand or extravagant but it is beautiful and powerful in its own way.  It’s a jewel in the middle of nowhere.  
Thein Vien 00 has become a jewel in my heart and the heart of many who have set foot on it. 
 
Tyler  
2 March, 2014 
 

Our Generations 
 

1st generation, 2nd generation, 3rd generation 
We all have stepped on the same path 
The 4th and more will do so as well 

 
1st generation, 2nd generation, 3rd generation 

We have taken the small steps with our hearts pounding and our minds searching 
The 4th and more will do so as well 

 
1st generation, 2nd generation, 3rd generation 

We will help each other overcome the obstacles in life 
The 4th and more will do so as well 

 
Tyler 

Written at the Thien-Vien Hai-Khong, 15 February 2014 
BẠN ðẠO VIẾT (2) 

 
Sau 25 năm trở lại T/V HAI-KHÔNG tôi thấy quá nhiều ñổi thay ! Thiền-Viện bây giờ so sánh với 

lúc tổ chức ðại-Hội Long-Vân thật tân tiến không ngờ ! Nhìn T/V ñược như vầy thì khỏi nói cũng biết 
ñược sự tu tiến của quý bạn ñạo ñịa phương rồi ! Có dự khóa sống chung Chơn-Hành mới biết ñược sự khổ 
công của anh chị em trong BTC ! ðường sá xa xôi mà phải di chuyển ñủ thứ lên tới núi rừng cho cã hơn 
trăm người ăn ở, và mấy ngày sinh hoạt , thật không còn lời nào ñể khen tặng  cã - mà rất cám ơn sự xã 
thân hi- sinh của quý anh chị em BTC… !   
 

Năm 1989, lúc còn ở Bỉ-Quốc tôi có duyên lành dự ðại-Hội Long-Vân tại ñây, và cũng là ở nơi 
ñây tôi có môt Kỷ-Niệm với ðức Thầy là vừa gặp ñược Thầy, thấy Thầy rất vui vẽ dẩn tôi ñến thăm cốc 
của Thầy , và Thầy còn nói sau ðH Thầy sẽ qua thăm tụi con ! Môt câu nói bất ngờ tôi không kịp mừng, vì 
nghỉ rằng Thầy nói chơi thôi chứ mình ñây ñâu có tài ñức gì mà ñược ðức Thầy chiếu cố ñến như vậy ! 
Thế rồi, sau ðH về khoảng hơn một tuần Thầy và ñoàn tùy tùng ñến bấm chuông nhà tôi, ñã dành cho 
chúng tôi một sự vui bất ngờ ! (Tôi còn nhớ Lúc ñó Số b/ñ tháp tùng ñến gồm có anh M, và chị B, vài ngày 
sau anh chị HMB có ñến . ðức Thầy lưu lại ñây ñược một tuần, trong ñó có sinh hoạt với b/ñ ñịa phương). 
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ðó là một kỷ niêm khó quên, nên lần nầy sau 25 năm trở lại HAI 00 tự nhiên ký ức tôi thương nhớ lại ðức 
Thầy  vô cùng! Cảnh củ , Cốc Thầy thì còn ñây mà Thầy mình thì ñã ñi trước rồi !    
              
 Tất cã chúng  ta có duyên may găp ñược ðức Thầy và hành pháp lý nầy ñều phải biết trân trọng và 
biết ơn các ñấng Bề Trên ñã cho chúng ta cái may mắn ấy. Và tôi nghỉ rằng một con người dốt nát , khờ 
khạo, thấp hèn như tôi ñây mà còn ñược ðức Thầy chiếu cố như vậy -  huống hồ gì những người có công 
ñức lớn lao thì ñược Bề Trên ân ñộ bực nào nữa !  
 

Sau  ñó, mỗi lần có cơ hội gặp lại ðức Thầy tôi tận dụng thời gian hỏi Thầy về vấn ñề tu và hành 
pháp của tôi có gì thiếu sót kính xin Thầy chỉ dẩn thêm, vì sợ có ngày Thầy sẽ ra ñi trước không còn hỏi 
ñược nữa ! Và mỗi lần như vậy tôi ñều ñược Thầy trả lời là cứ theo ñó mà làm sẽ ñi tới ! Rồi ngày qua 
ngày cho tới bây giờ tôi nghe lời Thầy giảng như là tôi nghe kinh sống vậy… chẳng  khác gì là Thầy ñang 
ñối diện với mình - (tức là Thầy không bao giờ chết cã) ! 
 

Thời gian thì qua quá nhanh, còn sự tu hành của mình thì quá chậm chạp, mặt dù làm hết sức mình 
mà vẩn chưa ñến ñâu ! Tôi tự nhủ lòng mình,con ñường giải thoát thì dài… vô tận , hãy làm hết sức mình 
ñi rồi ra sao cũng ñược ! Tôi không còn nghỉ và lo gì trên thế gian nầy nữa ! Cái gì ñến rồi ñi, không gì 
vướng bận ! ðiều căn bản là - hành thiền theo pháp lý nầy muốn tiến là phải ý thức bõ ñi cái dục… may ra 
còn kịp ! Vì tinh khí thần là nhiên liệu ñể ñưa tâm linh chúng ta về ngồin cội, nếu mất nó thì chẳng khác 
nào như xe hết xăng !!!  

 
Vài lời thô thiển xin chân thành chia xẽ cùng quý bạn.  Kính chúc quý bạn luôn bình an và tu tiến. 
    Hai-Không ñồi núi trên cao 
      Trời xanh, mây trắng nơi nào cũng cây 
     Xưa kia còn có ðức Thầy 
        Giờ ñây còn lại những này trôi qua 
     Thầy ñi về chổ thanh cao 
      Chúng con còn lại khác khao tình Thầy 
      Pháp kia Thầy ñã trao tay 
     Chúng con nhận lãnh ghi vào trong tâm 
    Thâu ñêm thiền ñịnh âm thầm 
            Tự tu, tự tiến phăng lần ñến nơi … 
       Kính bái, 
           Lê Thị Lệ Hoa 
       Las Vegas, 23/06/14 
 

THƠ BẠN ÐẠO

 ðời nặng trược gây nhiều ñau khổ 
ðạo nhẹ thanh tạo cảnh an bình 

 
ðời là bể khổ trần luân 

Nặng nề níu kéo, xác thân héo gầy 
Trược ñời bủa lưới bao vây 

Gây nhiều ñau khổ, mưa mây cuộc ñời 
Nhiều buồn vui ít ai ơi 

ðau thương vầy xéo, rã rời tâm cang 
Khổ rồi thức giác tầm ñàng 

ðạo Trời thiền tịnh, khai màn vô minh 
Nhẹ nhàng thân xác hữu hình 

Thah quang lưu ñiển, tâm linh sáng ngời 
Tạo nguồn sống mới thảnh thơi 

Cảnh miền thanh nhẹ luôn nơi tâm mình 
An vui thanh tịnh tu trình 

Bình tâm gắng chí, tự mình tiến tu 
 

Kính bái, 
Lê Thị Nhàn (Cali 15-4-2014 )           
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                        Thương hồn 
 

Nghiêng tai nghe nặng giọt sầu 
Buồn trong tâm thức dòng châu ngắn dài 

Thương hồn chịu ñọa ñày bao kiếp 
Hết thú cầm, ñến nghiệp cỏ cây 
ðả bao nhiêu kiếp ñổi thay 

Ngày nay mới ñược hình hài thành nhân 
Ôi!  Quả thật, tìm thân này khó 
Bảy ức niên mới có kiếp người 

Có hồn có xác ñây rồi 
Hãy mau thức giác tu thời mới ngoan 

Chớ ñể xác hoàn toàn làm chủ 
Cùng lục căn ru ngủ phần hồn 
Chủ nhân ông hởi phải khôn 

Dầy công tu sữa mới chôn lục trần 
Lũ lục tạc, muôn phần khôn khéo 

Chúng luôn luôn níu kéo rủ rê 
Khiến hồn chìm ñắm ñam mê 

Cuốn theo danh lợi, quên về lối xưa 
Hồn hãy thức, tránh chừa, từ bỏ 
Của hồng trần, nay có mai không 

Quyết tâm vững dạ một long 
Chăm lo tu sữa mới mong về nguồn 
Hồn thanh tịnh, sẽ luôn gặp Phật 
Cùng nói lời chơn thật, thiện ngôn 

 

Tu sao hòa hợp càn khôn 
Thành chung luồng ñiển, Thiên Tôn Cha Trời 

Học ñạo chẳng vẽ vời, lý thuyết 
Cùng luận bàn ñể biết suông thôi 

Tu hành hai chữ ñi ñôi 
Hành rồi mới hiểu những lời Phật ngôn 

Trong thanh tịnh, tìm chơn lý ñạo 
Lẽ nhiệm mầu ai tạo nên ta 
Cũng từ Thượng ðế chiết ra 

Linh quang một ñiểm cho sa xuống trần 
Sống cuộc thế, muôn phần cay ñắng 

Cùng từ ơi! Hãy gắng công tu 
Ngày về còn tít xa mù 

Sao giam hồn mãi ngục tù tối tăm! 
ðã bao kiếp hồn nằm khám tối 

Chịu cực hình, chẳng lối thoát ra 
Lành thay chỉ một sát na 

Chơn hồn thức giác, tránh xa phép trần 
Ráng luyện ñạo mới gần Tiên Phật 

Siêng tu hành kẽo mất kiếp thôi 
Hồn nay ñã thức giác rồi 

Dù muôn gian khổ, quyết hồi quê xưa 
 

Kính bái, 
Lê Thị Nhàn 

Cali 15-4-2014 
 
 

 


