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Số:  1027  15 tháng 3 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám  23/6/2005 ñến 29/6/2005 
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) Trùng tu có hữu ích gì? 
2) Ðường nào cụt hơn? 
3) Siêu nhân là ai? 
4) Muốn có thân hình tráng kiện thì phải làm sao? 
5) Người ñời thích an vui tại sao? 
6) Hóa hóa sanh sanh là gì? 
7) Sanh trụ hoại diệt là gì ? 
 
 
 

Duyeân Laønh 

 

Duyeân laønh töø quang ban töï ngoä 
Thöùc giaùc taâm tu töï nhaän voâ 

Qui hoäi tình ngöôøi duyeân thanh ñaït 
Thaâm tình phaùt trieån töï thöùc voâ 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 23-06-2005  0: 58 AM 
Hỏi: Trùng tu có hữu ích gì? 
 
Ðáp:  Thưa trùng tu rất hữu ích 
  Kệ: 
 Thực hành chánh pháp quí hơn vàng 
 Khai triển vô cùng qui hội tụ 
 Thức giác từ tâm giải ñui mù 
 Thực hành chánh pháp khó hoang mang 
 

2) Atlantic city, 24-06-2005  1: 04AM 
Hỏi:  Ðường nào cụt hơn? 
 
Ðáp:  Thưa ñường tu dài hơn 
  Kệ: 
 Chuyển hoá thâm sâu trí vẫn an 
 Thể hiện chơn tâm chẳng bàng hoàng 
 Thông cảm ñất trời tâm càng vững 
 Bình tâm tầm ñạo sống rõ ràng 
 

3) Atlantic city, 25-06-2005  1: 10 AM 
Hỏi:  Siêu nhân là ai? 
 
Ðáp:  Thưa siêu nhân là người không tiếng nói 
  Kệ: 
 Duyên lành sắp ñặt Trời ban phước 
 Học hỏi không ngừng tâm trí sáng 
 Khai thác chính mình nguyên lý tốt 
 Thành tâm tu học hướng về không 
 

4) Atlantic city, 26-06-2005  7: 48 AM 
Hỏi:  Muốn có thân hình tráng kiện thì phải làm 
sao? 
 
Ðáp:  Thưa muốn có thân hình tráng kiện thì phải 
siêng năng tập thể thao 
  Kệ: 
 Tâm thân yên ổn là vui tiến 
 Tiến hóa thâm sâu tự nhiên hiền 
 Cần học cầu tiến duyên ñạt ñạo 
 Tâm thân ổn ñịnh quí hơn vàng 
 

5) Montréal, 27-06-2005  1: 15 AM 
Hỏi:  Người ñời thích an vui tại sao? 
 
Ðáp:  Thưa người ñời thích an vui tại vì thiếu tu 
   Kệ: 
 Quân bình ổn ñịnh mới an vui 
 Trí triển khai minh có ñạo mùi 
 Uyển chuyển an vui hưởng ñạo ñời 
 Quán thông ñịnh luật sống quân bình 
 

6) Montréal, 28-06-2005  2: 30 PM 
Hỏi:  Hóa hóa sanh sanh là gì? 
 
Ðáp : Thưa hóa hóa sanh sanh là ñịnh luật của Trời 
Ðất 
  Kệ : 
 Duyên lành sanh hóa tiến liên hồi 
 Khai triển không ngừng sắp ñặt ngôi 
 Qui y Phật Pháp duyên Trời Phật 
 Thành tâm tu học tưởng nhớ Trời 
 

7) Montréal, 29-06-2005  2 : 35 AM 
Hỏi :  Sanh trụ hoại diệt là gì ? 
 
Ðáp :  Thưa sanh trụ hoại diệt là từ có ñi ñến không 
  Kệ : 
 Thành tâm tiến hóa sống chơn không 
 Khai triển phân minh lý ñạo ñời 
 Tiến hóa thâm sâu tự giải sầu 
 Quán thông ñời ñạo rõ cơ mầu 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

KIẾP NGƯỜI 
 

Làm người tâm ruột lại bỏ quên, 
ðức tính thương yêu chẳng vững bền, 

Tạo loạn không hay ñày cực nhọc, 
Tranh ñua thua lỗ lại tiếc rên. 

 
Tiếc rên vì mất căn nền, 

Thần kinh không ổn lại quên gốc nguồn. 
Xác thân tạm bợ làm tuồng, 

Hát xong bài hát trần truồng về quê. 
Thân hồn ñau ñớn hôn mê, 

Lầm ñường lạc lối chán chê luật Trời. 
Chạy theo tham dục ở ñời, 

Chôn vùi tâm thức nơi nơi bất hòa. 
Tưởng lầm là nước của ta, 

Bản thân bất ổn vậy hòa với ai? 
Chạy theo thế sự tranh tài, 

Miệt mài ñau khổ trôi hoài giữa sông. 
Cầu xin phát nguyện góp công, 

ðâu dè luật ñạo lòng vòng khó minh. 
Chạy theo thế sự nhơn tình, 

Tạo phần mê chấp khó minh luật Trời. 
ðến khi cũng phải hết thời, 

Tâm hồn tan rã khó vơi ý sầu. 
Càn khôn vũ trụ cơ cầu, 

Nhiệm mầu ban rãi kết tàu về quê. 
Sóng nhồi trở lại chán chê, 

Bơ vơ tại thế khó về ñến nơi. 
Vui buồn cũng lại gắng xơi, 

Rước phần ô trược tạo nơi bất hòa. 
Ruột thời chứa ñựng thân ma, 

Lên men hôi thối tiết ra cực hình. 
ði ñi lại lại một mình, 

Bên trong kích ñộng hành trình khó cam. 
Cũng vì bản chất lầm than, 

Khó mà thanh tịnh khó am nội tình. 
ðến ñây thấy rõ thân hình, 

Càn khôn quy ñịnh do mình ñảo ñiên. 
Bệnh thì khó trị lại phiền, 

Tâm hồn ô trược khó yên khó hòa. 
Xét người lại rõ tình ta, 

Xét hồn thì phải vượt qua cảnh ñời. 
Tu hành trật tự hợp thời, 

Giải mê phá chấp tạo nơi an toàn. 
Dù cho thế sự nắng mưa, 

Trở về chơn thức thích ưa luật Trời. 
Nằm lòng nhơn quả không rời, 

Sửa mình tiến hóa ñời ñời yên vui. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

Uberlingen, Nussdorf, 10-02-1990 
 
 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH  25 
 

Thân này ảo ảnh chẳng ñược trong 
Bất ổn tâm thân tạo rối lòng 

Tâm ñộng khó thành tâm tạo khổ 
Mê lầm tự thức chẳng còn mong 

 
“Thân này ảo ảnh chẳng ñược trong:” 
Thân này ảo ảnh không có ñược trong, rước những chuyện ảo ảnh, muốn chuyện này chuyện nọ tức là ảo 
ảnh, không có trong. 
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“B ất ổn tâm thân tạo rối lòng”: 
Thấy những chuyện xung quanh của chúng ta không ai hòa hợp với chúng ta ñược là bất ổn rồi. “Tâm thân 
tạo rối lòng” , lo âu mà không biết lo âu chuyện gì? 
“Tâm ñộng khó thành tâm tạo khổ”: 
Cái tâm ñộng, việc gì cũng khó thành, chỉ ôm lấy cái khổ là tăm tối mà thôi. 
“Mê lầm tự thức chẳng còn mong”: 
Sự mê lầm của chúng ta mà chúng ta hiểu ñược giá trị của mê lầm, mà ăn năn sám hối thì không còn mong 
sự giúp ñỡ của Trời Phật nữa. Chính mình tự tu tự tiến mới thật là con người ở mặt ñất. Dấn thân ở thế gian 
học mọi sự kích ñộng và phản ñộng ñể thăng hoa. 
 
        Thượng ðế ñã an bài rõ rệt. Không có người nào giỏi hơn người nào. Tự thức tự tu là người ñó là tài 
giỏi. Tự sửa mình mới thật là tài giỏi. Không chịu sửa mình làm sao tài giỏi? Có tài không sử dụng, có sự 
sáng suốt cũng không sử dụng, làm sao cơ tạng và trí óc chúng ta tiến hóa ñược? Hiểu ñược ñiều này, dốc 
lòng hướng về thanh tịnh mà tu ñể hỗ trợ cho tâm thân yên ổn trong suốt kiếp làm người, lúc chết biết bao 
nhiêu bạn bè rước chúng ta, ở cõi thanh nhẹ, biết bao nhiêu minh sư tận ñộ chúng ta khi chúng ta lìa xác. Tại 
sao không giữ cái lập trường ñó ñể thức tâm sửa tiến lấy chính mình mà còn ỷ lại nơi sư phụ, nơi Tiên, nơi 
Phật, làm mất giá trị khả năng sẵn có của chính mình mà không hay? Chuyện gì cũng nhờ thiên hạ mà chính 
mình sáng suốt làm ñược không làm. Cho nên hỏi: “Lúc chúng ta cơ cực ai giúp?” Chính mình phấn ñấu 
mới có ngày nay. 
 
        Cho nên những người Vi ệt Nam vượt biên ra ñến ñây, thậm chí sắp chết nữa, không có cơm ăn, không 
có nước uống, nhưng mà ñược cứu. Do ai? Do tâm thức, do cái nhân quả của hành giả ñó tiền kiếp có tốt 
xấu bây giờ mới ñược cái phước may ñó. ðược cái phước may ñó mà không biết tu, không biết trở về với 
thanh tịnh là tự hủy một kiếp này, không tiến hóa nổi. Tương lai không tiến hóa nổi, chắc chắn nó như vậy. 
Dịp may cho chúng ta tiến nơi thanh nhẹ và không chịu tự tiến, rồi nhờ ñỡ người này người nọ, thậm chí 
nhờ ñỡ bùa phép ñể khống chế người khác ñem lợi cho chính mình. ðó là tội càng nặng nữa. Gian tham 
càng nặng nữa. ðó là hành ñộng gian tham, không tốt. Giữ tâm thanh sạch giải bỏ tất cả những nghiệp lực 
từ tiền kiếp tới bây giờ thì tâm mới ñược thanh nhẹ. Lúc ñó mới có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính 
mình. Phát triển ñược tâm từ bi thì mới dấn thân tận ñộ quần sanh, không có so ño, không tính toán. 
 
        Học trật tự của càn khôn, tức là tiên học lễ hậu học văn. Những người ñi trước khổ hạnh, chúng ta nên 
cung kính ñó là sự thật, ñường lối chúng ta sẽ ñi ñến. Càng ñi càng tiến, ý thức như vậy là càng ñi càng tu 
càng tiến và càng khai mở tâm thức. Con người hiểu lấy ñược mình thì gia cang ổn ñịnh. Còn không hiểu 
ñược mình, ñổ thừa người này người nọ là gia cang bất ổn, thậm chí vợ chồng ngủ một giường cũng ñổ thừa 
lẫn nhau, không chịu hợp tác ñể xây dựng mái nhà tình thương và ñạo ñức của Thượng ðế ñã ân ban. Có gia 
ñình là có mái nhà tình thương và ñạo ñức. Không ai muốn con mình bị nạn, không ñứa con nào muốn cha 
mẹ bị nạn, ñó là ñạo ñức. Mà mỗi người chỉ tự tu tự sửa cơ tạng thanh nhẹ, hòa hợp với thanh, thì làm gì có 
trược hút mà nạn; trừ phi mỗi ngày mỗi hơn thua, mỗi ăn nhậu, ñem cho cơ tạng nó càng ngày càng nặng 
trược, nó mới hút trược. Nhiều khi ñi ñường ñụng xe cũng chết là tại vì trược mà thôi. 
 
        Con người sống ở thế gian xài ñâu có bao nhiêu, ăn cũng không có bao nhiêu. Chính người Vi ệt Nam 
là không có ăn nhiều, không ăn một cục thịt bự như người ngoại quốc, chút chút cả gia ñình ñủ ăn rồi. 
Người tu lấy nguyên khí của Trời ðất hỗ trợ cho cơ tạng mạnh khỏe thì không cần thiết vật chất nhiều, ăn ít 
cũng khoẻ chớ không có ñòi hỏi. Lúc ñó chúng ta mới có cơ hội thực hiện tình thương và ñạo ñức. Thương 
ai? Thương mình, không có hủy hoại mình. Ăn nhiều là hủy hoại cơ tạng. Trong cơ tạng con người ñều là 
mỏng, mà ăn, ăn cho nhiều, cho sướng, cho ngon, sau khi ăn rồi mới là thật sự hành hạ cơ tạng mệt nhọc. Sự 
vận hành trong cơ tạng không thông. Thay vì nó vừa ñủ nó thông, mà chúng ta cho nó quá là không thông. 
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Ở ñời này cái gì quá là hư. Muốn quá cũng hư, thương quá cũng hư, làm cái gì cũng hư. Cái gì quá cũng ñều 
hư hết. Thương là hại, thương là hại, rất rõ ràng. 
 
        Khi tu thanh nhẹ rồi mới bước vào vị trí rõ rệt, minh tâm kiến tánh, thấy sự sai lầm của chính mình, 
tánh hư tật xấu của mình và chủ kiến của mình phải dứt khoát. Không nên nuôi dưỡng chủ kiến của chính 
mình mà hại tâm thân, không tiến, cũng như khóa cửa la làng mà thôi. Chủ kiến là ñóng cửa la làng, không 
tiến ñược. Hòa ñồng mới thật sự là thăng hoa tiến hóa. 
 
        Cho nên Vô Vi không có khống chế một ai. Người nào tự thức cứ tự tu ñi, rồi nó sẽ tiến. Cứ bao nhiêu 
công chuyện ñó, hành tới thì giải mở tất cả mọi việc trong tâm thức của chính mình. Tự mình hiểu lấy mình 
nhiều hơn. Không phải lệ thuộc của một ông sư phụ hay là của một người truyền pháp. Chúng ta có quyền 
minh xét hành ñộng người truyền pháp có tốt không? Làm ñúng không? Sửa ñúng không? Thật tâm phục vụ 
hay là không? Chúng ta có quyền ñó. Thì chúng ta hành, hành làm sao tốt hơn người truyền pháp, ñó là 
nhiệm vụ của chính mình.  
 
        Cứ chống người này, chống người kia, chống người nọ, chống chế ñộ này, chống chế ñộ kia, chống chế 
ñộ nọ mà không biết sửa chữa mình. Mình có hay hơn người ta không mà mình chống người ta? Lỡ lời nói 
bậy. Khi mình hiểu ñược sự mê lầm của chính mình là không có cầu ai hết, thì chỉ tự sửa. Do ai mình sanh 
bịnh? Do ai mình bị ñọa ðịa Ngục? Chính mình, có mắt mũi tai miệng, hướng ngoại và không có hướng nội 
ñể phát triển trung tim bộ ñầu ñể thoát, thì không có cầu mong ai giúp ñỡ ñược hết! Thành tâm tự nguyện tự 
sửa lấy chính mình và thấy rõ cái cơ cấu cuối cùng của Thượng ðế ñã ân ban là thể xác chúng ta, vi diệu vô 
cùng, rất có trật tự hòa hợp với luồng ñiển cả càn khôn vũ trụ. 
 
        Nhưng mà sống, chỉ ăn mà không hiểu ñiển. Muốn hiểu ñiển thì chúng ta thấy rõ ràng, cắt một cục thịt 
heo thấy nó ñỏ, rồi một chập thét nó ñen ñi. Luồng ñiển nó ly khai ñó, nó trở về cát bụi, nó ñen ñi, không 
còn linh ñộng như lúc mới làm thịt. ðó là ñiển. Mà cơ tạng chúng ta không có ñiển con người nó buồn rầu, 
yếu ớt, sự vận hành giao thông trong cơ tạng không tốt làm nguy hại vô cùng. Do ai? Do cái miệng tham 
lam. ðã tham mà còn dục. Tham ñã hại rồi, còn dục còn hại nữa, bài tiết tinh khí, cơ tạng càng ngày càng 
yếu ớt, khó tu khó tiến cũng chính mình. 
 
        Ăn năn sám hối càng sớm càng tốt. Chỉ có chúng ta sai, chẳng có ai sai. Chính mình sai, mọi người 
trong gia ñình hiểu như vậy thì gia ñình tạo ñược một hòa khí tốt ñẹp vô cùng. Cuộc sống dưới mái nhà 
thương yêu của Thượng ðế ñã ân ban, phục vụ cho nhau, không có cầu lợi ích kỷ tạo loạn, tạo khổ cho gia 
cang. Phải sửa mới tiến, không sửa không làm gì tiến ñược hết.  
 
        Xưng danh tu phải tu cho ñứng ñắn, tu cho ñàng hoàng, thật tâm thật tình tu, nhiên hậu mới có cơ hội 
phục vụ quần sanh. Quần sanh ñang quây quần trong sự khổ, tranh chấp, chậm tiến, khối óc không mở. 
Chúng ta bằng lòng tu sửa ñể cho khối óc chúng ta mở, cơ tạng chúng ta thông, hòa hợp với nguyên lý của 
càn khôn vũ trụ. Hỏi chúng ta làm gì? Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc, ảnh hưởng tất cả mọi 
người cùng tu cùng tiến trong nguyên lý sẵn có chớ không có xin xỏ bất cứ ai hết. 
 
        Hành ñi sẽ rõ. Vốn Trời ðất ñã cho không có eo hẹp với chúng ta mà chúng ta manh tâm eo hẹp là tự 
hại, tự giết mình. Những người keo kiết eo hẹp ñó cuối cùng máu huyết vận hành không ñược thì chỉ có chờ 
chết thôi, sanh ra bệnh nan y chỉ có chờ chết thôi. Còn người tu nó lợi lộc cái chỗ nào? Lúc sống nó lo cho 
phần hồn, biết tu tự giải, lo cho phần hồn thì lúc chết phần hồn nó sẽ ñược thanh nhẹ. ðó là lo cho tương lai. 
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 THÔNG BÁO VỂ VIỆC CHỌN ðỊA ðIỂM TỔ CHỨC ðẠI HỘI VÔ VI QU ỐC TẾ  
 
Theo phiếu góp ý về ðại Hội Vô Vi Quốc Tế, bạn ñạo ñã mong muốn ðại Hội ñược tổ chức tại nhiều nơi 
khác nhau trên thế giới. Nếu các Hội Ái Hữu Vô Vi hoặc các thiền ñường muốn ðại Hội ñược tổ chức tại 
ñịa ñiểm nào cho năm 2016, xin vui lòng gửi ñề nghị của mình về hộp thư voviqt@gmail.com, hạn chót là 
ngày 1 tháng 5 năm 2015.    
  
          Trong bản ñề nghị, các bạn cần ghi rõ: 
1) ðịa ñiểm ðại Hội, thành phố, tiểu bang, quốc gia, … 
2) Phòng họp và khách sạn (có sức chứa khoảng 400 người trở lên) 
3) Khoảng cách từ phi trường ñến ñịa ñiểm ðại Hội và phương tiện di chuyển 
4) Ước tính chi phí tối thiểu của một bạn ñạo tham dự ðại Hội  
5) Có những phương tiện giải trí hoặc ñịa ñiểm du ngoạn nào 
6) Vấn ñề an ninh 
  
          Ban Tổ Chức ðại Hội sẽ cứu xét và gởi ñến Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng ñể phổ biến các bản ñề 
nghị ñược chấp thuận, trước khi ñưa ra cho bạn ñạo bầu tại ðại Hội 2015. Các Hội Ái Hữu Vô Vi hoặc các 
thiền ñường ñược chấp thuận ñơn xin cần phải có người ñại diện lên trình bày ñề nghị của mình tại ðại Hội 
2015. 
  
          Xin cảm ơn sự hợp tác của quý bạn. 
  
Ban Tổ Chức ðại Hôi Vô Vi Quốc Tế 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý ñạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho chồng của ñạo hữu Maumet Sengmaly Nang : 
Ông Gérard MAUMET, từ trần ngày 06/03/2015 tại MAZAN (Pháp Quốc) hưởng thọ 72 tuổi. 

Cảm ơn quý ñạo hữu 
 
Hội Ái Hữu Ái Vô Vi Pháp Quốc 
 
2) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bà DƯƠNG THỊ LÂU (là thân mẫu của bd Nguyễn Kim 
Tự). Mất ngày 07.03.2015 (nhằm ngày 17.01 năm Ất Mùi).Tại Quận 6 Chợ Lớn .Thọ 88 tuổi. Hỏa táng 
ngày 10.03.2015 tại Bình Hưng Hòa, ñược siêu thăng tịnh ñộ. 
Xin cám ơn quý bạn ñạo. 
Nguyễn Thị Vân Nga kính báo 
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BẠN ðẠO VIẾT 
 

Thủ ðô Washington, March 15, 2015 
 

“ Bên Tách Cà Phê Nóng “ 

 

Vui Quá là Vui 
 

Thưa quý bạn , 
 
      Hôm nay trời vẫn còn lạnh.Nên vẫn còn là ” Bên Tách Cà Phê Nóng “ .Mặc dù bên ngoài khí hậu ñã lên 
cao khoảng 40, 50 ñộ F. Nàng công chúa Bạch Tuyết ñã ưu ái viếng thăm vùng ðông Bắc Hoa Kỳ khá lâu. 
Hai tuần trước ñây ,nàng nựng nhẹ vùng thủ ñô Hoa Kỳ cũng từ 8 ñến 15 inchs tuyết. Nàng lại thương yêu 
,ôm chặt vùng Boston và New York tuyết cao lên ñến cần cổ người Mỹ trung bình. Ở những vùng này tuyết 
che mất những chiếc xe,nhà thì bị bao phủ như những căn nhà tuyết.Có nhà phải mất 2,3 ngày mới có thể ra 
ñược khỏi nhà.  
      Có lẽ phải khuyên nàng công chúa Bạch Tuyết năm nay cần phải Thiền thêm cho nhiều mới ñược. ðể 
nàng có nhiều thanh ñiển làm ấm áp cho mọi người.Cũng may là nàng ñã bắt ñầu ra ñi ñể viếng thăm các 
vùng khác rồi. Có thể là Alaska,Phú sĩ Sơn , Tây Bá Lợi Á,ðại Hàn hay Tây Tạng, …Thôi thì hẹn gặp lại 
công chúa năm sau vây nhe  . 
      Tách Cà Phê vẫn còn nóng,hương vị vẫn còn ngon.Nói ñến Cà phê thì Cà Phê Việt Nam là số 
Một.Nhưng vì ham lời ,mà Cà Phê VN bị mang tiếng khá nhiều. Có lẽ khi nào chính quyền VN thay ñổi 
,mới có hy vọng thưởng thức ñược tách Cà phê số Một của VN. 
      ðang nhâm nhi tách cà phê thơm nồng hương vị mùa ñông ,tôi chợt nhớ ñến bè bạn Vô Vi.Mỗi lần tham 
dự sinh hoạt VôVi,ñược gặp lai nhiều bè bạn ,tay bắt mặt mừng,líu lo tâm sự,bao nhiêu chuyện từ trên 
trời,dưới nước,mặt ñất xa xôi,ñều ñược mọi người ñem ra chia sẻ.Nào cùng ñi ăn chung,ngắm cảnh 
chung.Bao nhiêu là kỷ niệm ñẹp ,làm sao mà không nhớ cho ñược. Nhất là tình bạn ñạo ñối xử với nhau rất 
thật tình.Lúc nào cũng tha thứ và thương yêu.Nhịn nhục và trìu mến giúp ñở lẫn nhau.Do ñó ,chúng ta 
nếu còn sức khõe, có cơ hội và khả năng,không thể nào mà không ñến với nhau ñược. Sinh 
hoạt VôVi là một môi trường vô cùng vui và sống ñộng.  
      Trong năm nay ,Ất Mùi 2015 .Sinh hoạt VôVi sẽ là Vui Quá là Vui. Các bạn hãy nghĩ xem,tôi tường 
trình sơ lược các ngày tháng sinh hoạt VôVi trong năm nay,các bạn sẽ thấy sao mà nhộn nhịp và vui quá 
như vậy : 
 

A- Tháng 6 năm 2015 :  
      Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày thành lập TV/Hai Không 
và Khóa Sống Chung “TìnhThương“ tại TV/Hai Không từ ngày 20/06/2015 ñến ngày 22/06/2015 . 
      TV/ Hai Không ở trên một ñỉnh núi rất là hùng vĩ. Cảnh rất ñẹp,nhất là những ñêm trăng sáng. 
ðường niệm hành tráng nhựa bao quanh Thiền Viện,với nhiều tấm biển câu thơ của ðức Thầy ñược 
trưng bày ñể nhắc nhở người Tu Thiền. Ngoài khu trung tâm thiền ñường còn có nhiều cốc nhà ở 
cho các thiền sinh.Có Cốc Thầy xinh ñẹp rất nhiều ñiển quang,nơi ñây luôn ñể trống, Linh Thiên ,mà 
các bạn ñạo thường thăm viếng mỗi khi lên thăm Thiền Viện.  
      TV/Hai Không ñã từng tổ chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 8 “Long Vân-1989 “ .Có nhiều cảnh 
ñẹp,và hiện nay có hơn 100 cây táo,cây lê ,mà các chú Nai rất thích,nên ñược rào kỷ ñể phòng hờ 
cho những người có duyên lành trong tương lai  .Nếu bạn ñạo nào chưa ñến TV/ Hai Không,cũng 
nên cố gắng ñến thăm viếng một lần ,ñể thấy một trong những kỳ quan mà ðức Thầy ñể lại cho 
chúng ta. 
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B- Tháng 7 năm 2015 : 

      Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ sẽ tổ chức Trại Hè và Khóa Sống chung “ Nhẫn Hòa 2015 “ 
tại TV/ Nhẫn Hòa từ ngày 02 /07/2015 ñến ngày 08/07/2015. 
      TV/Nhẫn Hòa là một Thiền Viện rất rộng và ñẹp.Là nơi ñã từng tổ chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế 
kỳ 7 “ Tết Hồi Sinh- 1988 “. Thiền Viện Nhẫn Hòa ngày nay rất ñẹp.Phía trước mặt có con ñường 
tráng nhựa rộng rải. Bước vào là một Khải Hoàn Môn xinh tươi. Trước mặt Thiền Viện có hòn non 
bộ kỳ quan với miếng ñá ñược ñiêu khắc qua tay ban ñạo Trần ñình Long. Khi các bạn ñến ñây phải 
chiêm ngưỡng cho bằng ñược miếng ñá ñặc biệt này.Do thiên ý,miếng ñá tự nhiên có hình ðức Quan 
Thế Âm bế con với cam lộ bình.Bạn ñạo Trần ñình Long có hỏi ðức Thầy về hiện tượng này. ðức 
Thầy trả lời:ðó là do lòng thành mà bề trên ứng hiện chứng minh. Thấy vậy mà nhiều bạn ñạo lại 
nhìn không ra.Có lẽ là thiếu soi hồn  ?  
      Thiền Viện Nhẫn Hòa còn có 5 hồ nước rất nên thơ, và 5 nhà nghĩ mát ñể trà ñàm hoặc ngâm 
thơ,ñón gió mát. Khu vườn chung quanh rất rộng,có thể ñá banh cũng ñược. Cuối tuần nhiều người 
Mỹ ñịa phương ñến xin vào ñể thưởng ngoạn với gia ñình. Có ñường niệm hành trên cỏ xanh bao 
quanh Thiền Viện với nhiều bóng mát.Khi ñến ñây,bạn ñạo thường thích ra ngoài sân ñể hít thở 
không khí trong lành và dạo chơi với khung cảnh nên thơ,xinh ñẹp. Vì ở ñất liền ,nên di chuyển rất 
thuận lợi.Do ñó ,bạn ñạo thường tổ chức du ngoạn những thắng cảnh trong tiểu bang,như suối nước 
nóng ,tắm bùn ,trèo núi ,ñi phà ,viếng thành phố,thỉnh thoảng còn sang thành phố  Vancouver của 
Canada chơi. Bạn ñạo nào chưa một lần ñến ñây,là một thiếu xót lớn ñó.  

 
C- Tháng 8 năm 2015 : 

      Với sự hướng dẫn của bạn ñạo Nguyễn văn Thuần ở Utah. Sẽ có một số bạn ñạo ñến ñây vào 
khoảng 4 tháng 8, vừa sống chung vừa thưởng thức những buỗi tắm sức khõe qua các biển mặn ( 
biển chết),suối nước nóng và các suối thiên nhiên khác. ðúng là một cuộc sống Sức Khõe và Tâm 
Linh. 

 
D- Tháng 9 năm 2015 : 

     Tháng này thì ñặc biệt hơn,vì có 2 sinh hoạt Vô Vi ñể bạn ñạo có thể tham gia. 
      @ - Hội Ái Hữu VôVi Nam California sẽ tổ chức ðại Lễ Giỗ ðức Thầy Vĩ Kiên tại Thiền Viện 
Vĩ Kiên, vào  ngày 13 tháng 9 -2015 .Giỗ ðức Thầy năm nay hứa hẹn nhiều kỷ niệm ñẹp và vui,vì 
có sự tham dự của bạn ñạo bên Pháp, bạn ñạo VN,và nhiều bạn ñạo ở xa,như vùng thủ ñô 
Washington và các tiểu bang khác. 
             Thiền Viện Vĩ Kiên là một Thiền Viện ñược danh dự mang tên ðức Thầy. Nơi ñây ñã từng 
ñược ðức Thầy ưa ái tổ chức 4 khóa học ñiển quang cao cấp. Nhiều bài học và những dữ kiện quan 
trọng quan tâm ñến VôVi ñược ðức Thầy thuyết giảng tại ñây. Sau này hầu hết các các băng giảng 
riêng rẽ ,ñều ñược trích từ 4 khóa học quan trọng này.Một lần lên ñây Thiền ðịnh,quý bạn sẽ thấy sự 
mầu nhiệm của ñiển quang. ðến thăm viếng TV/Vĩ Kiên một lần ,quý bạn sẽ muốn thăm viếng nhiều 
lần kế tiếp.   
      @ - ðại Hội VôVi Quốc Tế kỳ 34 “ Học và Hành “ ñược tổ chức ở thành phố Atlanta,tiểu bang 
Georgia-Hoa Kỳ ,từ ngày 20-9 ñến ngày 25-9-2015 . ðây là một sinh hoạt hằng năm,ñể bạn ñạo có 
dịp gặp gở nhau,trau ñổi tu học, hầu xây dựng một hành trang tâm linh tốt ñẹp trên con ñường về 
quê. 

 
E- Tháng 11 năm 2015 : 

                    Hội Ái Hữu VôVi Nam California sẽ tổ chức ðại Lễ Giỗ ðức Tổ Sư ðỗ thuần Hậu 
                    ðại Lễ này hằng năm ñón nhận nhiều bạn ñạo khắp nơi về ñây tham dự. Nhớ Tổ  
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                    là một việc chính ñáng của một thiền sinh VôVi. Chúng tôi hoan nghinh các bạn     
                    ñông ñảo về ñây tham dự. Một cơ hội sum vầy ,chung hợp của bạn ñạo Vô Vi . 
 
              Một ñiều tôi muốn quý bạn lưu ý là VôVi ñã có 3 Thiền Viện ñiển quang, trấn áp dọc theo bờ biển  
Miền Tây của Hoa Kỳ . ðây không phải là một việc tự nhiên.  
 
            Thưa quý bạn , 
                     
                    Một chương trình sinh hoạt VôVi năm 2015 Vui Quá là Vui .ðó là chưa kể ñến Khóa Sống 
Chung hằng năm ở Âu Châu, ðại Hội VôVi hằng của Úc Châu ,và có thể có những buỗi sinh hoạt ñặc biệt 
ñột suất. Như vậy bạn ñạo tha hồ mà tham dự tùy theo khả năng ,phương tiện của mình.Miễn làm sao cố 
gắng có tham dự là ñược rồi. Nhất là những bạn ñạo lớn tuỗi ,tham dự ñược là một thành tích của chính 
mình ñó vậy.  
 
                 Kính chúc quý bạn luôn luôn vui  khõe, 
                 Thân Tâm An Lạc , 
                 Vạn Sự May Mắn  . 
 
Nam Mô A Di ðà Phật 
Vạn Vật Thái Bình 
 
Kính bái 
  
Võ Quang 
 
 


