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Thơ ngỏ
Tu Luyeän
Tu luyeän sieâng naêng seõ ñaït thaønh
Minh taâm kieán taùnh töï giao thanh
Tình ñôøi rôøi boû khoâng giao tieáp
Thaâm tình khai trieån giôùi em anh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 1991
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 thiền ñường:
1) Vũ trụ quang là gì ?
2) Vị trí của nó nằm ở ñâu?
3) Vạn linh là gì?
4) Muốn biết ñược những ñiều Bé Tám nói thì phải làm sao ?
5) Ðời là gì?
6) Ðua ñòi là gì?
7) Tranh chấp là gì?
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1) Hỏi: Vũ trụ quang là gì ?

2) Hỏi: Vị trí của nó nằm ở ñâu?

TL: Thưa vũ trụ quang bao gồm ñiện năng xoay TL: Thưa nó nằm trong trung tâm sinh lực của càn
chuyển không ngừng nghỉ, nằm trong ñịnh luật hóa khôn vũ trụ, liên hệ với nhứt khí sanh tồn của vạn
hoá sanh sanh, chủ tâm của nó là từ bi phân giải!
linh.
3) Hỏi: Vạn linh là gì?
TL: Vạn linh là sức chấn ñộng thanh nhẹ của vũ trụ
quang, cho nên loài người ñều có một khả năng
khác nhau. Nhưng ý thức chung là một, cho nên ở
ñời này có tịnh thì phải có ñộng thì mới quân bình
ñựơc, ñó cũng là luật tự nhiên.

5) 05-08-91
Hỏi: Ðời là gì?
TL: Ðời là cuộc sống ñua ñòi trước mắt!

4) Hỏi: Muốn biết ñược những ñiều Bé Tám nói thì
phải làm sao ?
TL : Thưa phải thiền nhiều thì nó sẽ giải mê nghiệp
tâm, tự nó trở về với tự nhiên và cảm thức siêu
nhiên, chứ không phải học chữ mà hiểu ñiều này,
không nên lạc vào văn chương mà tự hủy một cuộc
ñời tu học.
6) Hỏi: Ðua ñòi là gì?
TL: Ðua ñòi là muốn hơn người khác, muốn có ñịa
vị, muốn tất cả về mình nhưng không hiểu mình là
ai? Tại sao có sự hiện diện trên mặt ñất, quên vị trí
của chính mình, biến thể của nó là tranh chấp.

7) Hỏi: Tranh chấp là gì?
TL: Tranh là giành cho ñược từ hành ñộng cho ñến lời nói, chấp là chê với khen, muốn bảo vệ và không
bao giờ bảo vệ ñược cho nên người thanh tịnh nhìn mặt và nghe qua lời nói của người thì có thể biết rõ vị
trí tâm của người ñối diện ñang ñứng ở ñâu. Người thanh tịnh thường nói người ñời hay thị phi.
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY

Khóa Học Tịnh Khẩu Hai Không
Nhìn Trời nhìn ñất nhìn mây
Tình thương ñạo ñức vui vầy cảm giao
Núi cao khai triển muôn màu
Bông hoa ñua nở trước sau kết tàu
Về quê sống ñộng trước sau
Tình Trời là một chung nhau học hành
Trí tâm tiến hóa thật nhanh
Giải phần mê chấp hướng thanh ñạt hòa
Cảm thông nguyên lý gần xa
Về nơi thanh tịnh chan hòa tình thương
Khai thông trí tuệ mở ñường
Tự tu tự giác yêu thương ñộ hành
Từ bi rộng mở ñạt thanh
Tâm không dấy bận tiến nhanh thực hành
Cảm thông nguyên lý Trời tranh
Hiện hình tuyệt tác cảm thanh cảm hòa
Vạn linh chung sống một nhà
Sanh trụ hoại diệt chan hòa tình thương
Tâm tu lóng lánh như gương
Tình thương ñạo ñức là ñường thức tâm
Cảm thông nguyên lý mừng thầm
Tự mình thực hiện giải tầm ước mơ
Rồi ñây cũng sẽ ñến giờ
Tự tu tự tiến bơ vơ chẳng còn
Tâm tu thức giác nỉ non
Vuông tròn tốt ñẹp chẳng còn lo âu
Thực hành khai triển chiều sâu
Nam mô lục tự giải sầu giải mơ.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
Oroville, 04-11-1997
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYÊT GIẢNG
Khóa Tịnh Khẩu Tại Big Bear (3 tháng 5 1993) - Cuốn 1
Bạn ñạo: Kính thưa ðức Thầy, kính thưa tất cả
quý bạn ñạo ở ñây. Hôm nay là ngày mùng 3
tháng 5-1993, con xin phép ñược thay mặt quý
bạn ñạo, xin thành tâm cảm tạ ðức Thầy có lòng
muốn ñến ñể viếng thăm, chia sẻ, ñỡ cho chúng
con, tuy tuổi ñã lớn. Thật vui mà thật cảm ñộng.
Thưa Thầy, thứ nhất, con xin Thầy bỏ qua là sáng
hôm nay Thầy vừa mới nói là: “Giờ giấc không
có ñúng gì cả”; tức là chúng con ñã ñịnh là tám
rưỡi mà chín giờ mới lên thỉnh Thầy xuống. Nhân
ñây con cũng xin ghi nhớ cái ñiều ñó là trong
cuộc sống phải cho trật tự và ñúng ñắn. Thưa
Thầy, kỳ trước, khi Thầy tới viếng thăm miền Nam
Cali - California ở ñây, chúng con có xin Thầy
ghé qua trong vòng tháng 5 và Thầy ñã giữ lời
hứa. Trong sự lôi kéo, bôn ba của cuộc sống của
chúng con, chúng con cố gắng ñể kêu gọi nhau tới
ñây, ngồi chung với Thầy trong một khóa sống
chung tịnh khẩu, mong rằng tự giúp tâm thân của
chính mình có thêm hoàn cảnh ñể lắng nghe dễ
dàng hơn sự phát triển của tâm thức, ñể mà áp
dụng những lời Thầy vẫn thường khuyên bảo từ
bao năm nay trong bao nhiêu ngàn cuốn băng.
Con kính mong sự thành tâm và cố gắng của
chúng con ñược sự chứng kiến của ðức Thầy
cùng tất cả Chư Vị Vô Vi. Con xin Thầy có ñiều gì
nhắc nhở chúng con, xin kính mời Thầy.
ðức Thầy: Duyên lành luôn luôn ñến với những
người thành tâm tu học, giữ nghiêm luật tu học và
tiến hóa. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có cơ
hội tề tựu nơi ñây ñể tiếp tục thực thi cái pháp
môn. Trong lúc chúng ta không ñứng ñắn, thực thi
pháp môn không ñứng ñắn, vọng tâm hướng
ngoại, tiền tình duyên nghiệp quá nhiều, che lấp
phủ ñầu không hay; không thấy sức mạnh của từ
bi, không thấy chính mình có thể liên hệ với từ bi.
Mà muốn liên hệ với từ bi thì buông bỏ ñi, mạnh
dạn, dứt khoát, giữ một nghiêm luật ñể tiến hóa tu
học thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội hội ngộ
với nhau. Và ngày hôm nay chúng ta ñã am tường,
hiểu ñược cái pháp nhưng mà hành không có bao
nhiêu, hướng ngoại nhiều làm nó mất tất cả linh
khí của chính mình. Nguyên căn sẵn có bị chôn
vùi trong bùn lầy là tiền tình duyên nghiệp tại thế

gian; bùn lầy mà thôi, chưa có thăng hoa ñược.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có duyên lành,
Bề Trên cũng chuyển cho chúng ta, xa xôi cũng
cố gắng ñến ñây tề tựu ñể tìm lại khai thác khối óc
của chúng ta, Tiểu Thiên ðịa này với một pháp rất
tinh vi, tự thức, tự giải; thì người nào, các bạn
thấy người nào không tiền, không tình, không
duyên nghiệp nhiều mà họ lo tu, mặt mày họ ñầy
linh khí; mà người nào tiền tình duyên nghiệp
nhiều, mặt mày mờ ám. Các bạn thấy, nhìn mặt là
biết người không có linh khí, không phải người tu
ñứng ñắn của Vô Vi. Phải nhớ ăn năn hối cải từ
ñây và bước ra khỏi vũng bùn ñể tự thức tiến thân
lên; không phải nói thấy bùn, ñạp ñược lún là lún
ñâu; tâm thức mình lún còn quan trọng hơn bùn,
phần hồn bị giam hãm không tiến hóa ñược.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, có thì
giờ lắng nghe những lời chân lý người ñi trước ñã
ñạt thành và ñã làm những gì ñể tránh những hoạn
nạn bao nhiêu năm, chính mọi người ñã thấy rồi.
Chỉ vỏn vẹn thanh tịnh, nuôi dưỡng phần linh khí,
từ bi khai mở thì tự nhiên nó qua tai nạn. ðó là cái
gương lành rất xứng ñáng cho mọi người ñể học,
ñể làm. Ở trong ñộng vẫn tịnh, bất cứ giờ phút nào
cũng làm việc ñều ñặn; không có sân si, không có
tự gò bó, không có tự giam hãm nhiều mà chỉ khai
thác tất cả những sự ô trược, quét dọn cho sạch sẽ
ñể thăng hoa tới nhẹ nhàng thì mới chứa ñựng
ñược những lời chân lý của Bề Trên. Ngày hôm
nay mọi người ý thức ñược kiếng Vô Vi là sự
trong lành thật sự của trời ñất, mà chính tâm
chúng ta không trong lành thật sự làm sao chúng
ta có thể tiến hóa ñược? Mọi người ñã lạy kính Vô
Vi, ñã thấy rõ rằng: sức khỏe có, tự ái dẹp, sự
thông minh càng ngày càng phát triển, sức khỏe
có. Thì chúng ta, tại sao chúng ta không sửa trong
tâm thanh tịnh, khai triển ánh sáng từ bi trong nội
tâm và dũng hành? Chỉ có một ñường lối là có tất
cả mà không tin, rồi ñâm ra cái hướng ngoại. Nó
cứ chìm, chìm hoài thôi! Nó thu hút, nó kéo tâm
thân bất ổn, không có giờ nào yên ổn, là chính
mình không có lập trường mà thôi. Còn người tu
từ rầy về ñây phải có lập trường dứt khoát. Tôi tu
cái gì? Tôi học Pháp Lý Vô Vi tôi phải thực hành
cái Pháp Lý Vô Vi ñể khai thác tôi, chứ tôi không
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chịu khai thác chuyện người ta; mà khai thác
chuyện của người ta tức là mình sẽ bị nghe lời
người khác mà mình quên mình, không có khai
thác mình; tới lúc nhớ lại mình rồi không có cơ
hội nữa. Cho nên, chúng ta nắm ñược cái phương
pháp cũng như chìa khóa ñã khai thác, cứ việc
khai thác ñi. Tiểu Thiên ðịa này phong phú lắm,
ñầy ñủ, khai thác, giàu mạnh, không có yếu ñâu;
từ khối óc tới cơ tạng không có yếu, có bao nhiêu
công chuyện ñó là căn bản của chính mọi người,
nên khai thác ñể tận hưởng vinh quang ở tương
lai, tôi ñã thường nhắc.
Cho nên, chúng ta hôm nay có duyên lành, ñây rồi
mỗi ñêm ñêm, chúng ta trong mấy ñêm thiền,
chúng ta cộng tu, anh em tu, tâm chúng ta hướng
thượng, giải bỏ tất cả những chuyện gì, quá trình
mấy trăm năm về trước cũng dẹp hết. Vạn sự ở
trên ñời là không, hướng thẳng lên một ñường lối
thanh nhẹ ñể tu, thức, giải thoát chứ mình không
có hay hơn ai hết á. Mình là một người dở bị lún,
mình phải khai thác nó ra, phải mở cái cơ tạng
này cho nó rõ rệt; chính mình làm chủ chứ không
có mượn ai làm chủ hết. Ngôi thứ trong này rất rõ
rệt, thực hành mới thấy một của cải vô cùng của
mọi tâm linh, mà không hành thì không ñược. Thì
hôm nay chúng ta bắt ñầu khai mạc ñể ban ñêm,
ñêm ñêm chúng ta chung sống ñây ñể tham thiền,
ñể lắng nghe những lời chân lý và nhìn lại khả
năng của chính chúng ta trong chị em tu với nhau,
ñể thấy rõ khả năng của người này thế nào, khả
năng của người kia thế nào? Người ñộng thế nào,
người tịnh thế nào, mà càng tịnh nó thế nào?
chúng ta thấy rõ. ðó là cái bài học Kinh Vô Tự rất
rõ ràng. Nhìn thấy, tự thức, tự hành thì tâm chúng
ta không ñộng. Không vì ngoại cảnh nữa, tự khai
thác lấy chính mình ñể tiến hóa mới là ñúng; còn
tu mà ñộng hoài là suốt kiếp không có ñạt ñược
một cái gì hết. Cho nên, phải giữ lề lối rất nghiêm
chỉnh tu hành; giữ nghiêm luật rõ ràng: liên hệ với
trời ñất, không có liên hệ với ma quỷ; và nghe
ñám này chạy theo, nghe ñám kia chạy theo, rốt
cuộc chạy theo mất thì giờ và không ñược cái gì
hết. ðám nào nó cũng vậy ñó thôi! Cái ñám nào
mà không có cương quyết không có ñược về trời.
Nó có dũng chí hành tiến nó về trời. Mà phương
pháp mình rất rõ ràng, ngày hôm nay có cả bản
Tiểu Thiên ðịa ñó, chúng ta dòm ở trong ñó ñầy
ñủ không thiếu một cái gì, mà chính ta chưa chịu
khai thác mà thôi; nếu chúng ta bằng lòng khai

thác chúng ta sẽ thấy rất rõ. ðừng ñể hoàn cảnh
nó vày xéo rồi tới lúc ñó khóc mê mết! Rồi bao
nhiêu kiếp mới thấy ñược?! Chứ bây giờ chúng ta
ñi thẳng một con ñường một, ñốn ngộ, lo tu; ngày
ñêm lo tu không nên lo ngoại cảnh quá nhiều.
Nhiều người cứ nói: “Bây giờ tôi thiếu tiền rồi
làm sao?” Không sao hết! Óc tôi sáng là tôi có
tiền. Hỏi chứ ông Phật ông ñi tu, hồi nào tới giờ
ông có gì? Không có! Thậm chí cơm không có ăn
nữa, nhưng mà ngày hôm nay mọi người còn làm
cái hình giả ñể cúng; hỏi chứ cái từ bi nó mạnh
hay là nó yếu? Cho nên mình khai thác tâm từ bi
của chính mình ñể tiến hóa tới hòa hợp với ñại từ
bi là chánh giác; chỉ con ñường một là ñi.
Cho nên ñêm nay các bạn sẽ chung thiền và lắng
nghe những lời chân lý, tự thức và cố gắng sửa
chữa lấy chính mình; chính mình là trách nhiệm
với mình quan trọng hơn, phải trách nhiệm. Ở
trong ba ñêm là các bạn sẽ thấy linh khí tràn lên
mặt rồi, nó thấy tất cả những bước ñường ñi của
quá trình là dơ dáy, không có thật; mà ñời nó
phỉnh, tưởng là tốt, không phải tốt ñâu! Mất cả
tâm linh mà, linh quyền không có mà, tâm hồn vất
vưởng; tiền, tình, duyên nghiệp nó làm cho cái
tâm hồn vất vưởng không có ổn ñịnh, cũng như
con ma tại trần; con ma ôm xác chứ không phải
ông Phật ôm xác. Nếu chúng ta thật tâm tu là ông
Phật dẫn tiến cái xác này: tự nhiên khai thác lục
căn lục trần, vạn linh ñồng vui, mặt mày có linh
khí, tươi ñẹp, trẻ trung, không có già nua, buồn
bực nữa. Thì hôm nay cũng là ngày vui mà chúng
ta ñi, có cơ hội duyên lành trời ñộ cho chúng ta có
một nơi ổn ñịnh ñể bước vào chiều sâu của chân
lý thanh tịnh của chính chúng ta; thì chúng ta,
huynh ñệ tỉ muội bắt ñầu từ ñây trở ñi sẽ cấm
khẩu, niệm Phật, lo thiền và thực thi cái pháp,
nghiên cứu cái pháp cho ñầy ñủ. Một khối óc
không ñủ, chúng ta cả trăm khối óc nghiên cứu thì
nhất ñịnh sẽ có một kết thúc tốt ñẹp.
Thành thật cảm ơn các bạn. Tiện ñây, trước khi tối
nay nhập thiền, các bạn có cái gì uất ức thì mình
cứ nói chuyện cho nó giải bớt hết rồi tối thiền nó
nhẹ, không có sao hết. Chuyện gia ñình, chuyện gì
nói hết ñi, ñể cũng như là quét dọn – clean nó ñể
tối nay thiền cho nó dễ. Cứ việc nói, ñừng có ôm
cái sự uất ức trong tâm. Sự uất ức là bùn lầy chớ
không có phải là hay ho gì ñâu!
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Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 35, năm 2016
“Tâm Giao Bình ðẳng”
Khách Sạn Grand Hilton, Seoul, South Korea
Từ 12 tháng 9 ñến 18 tháng 9 năm 2016
25.05.2016
Kính thưa quý bạn ñạo,
Thấm thoát chỉ còn hơn 3 tháng là ñến Tết Vô-Vi, ðại Hội Tâm Giao Bình ðẳng. ðể giúp BTC có
thời gian tổ chức phần ñưa ñón bạn ñạo, xin quý bạn lưu ý:
1) Nếu quý bạn ñã mua vé máy bay và chưa thông báo lộ trình bay, xin vui lòng gởi chi tiết chuyến
bay cho Ban Ghi Danh (email: ghidanhdhvovi@gmail.com) trước ngày 1 tháng 6 năm 2016 ñể
BTC có ñủ thời gian thuê xe bus ñưa ñón bạn ñạo. Phi trường quốc tế tại Seoul tên Incheon
International Airport (Airport code = ICN). Quý bạn nào chưa mua vé, xin thông báo cho
Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt sau khi mua xong, kẻo trễ.
2) Cẩm Nang ðại Hội sẽ gởi ñến quý bạn kể từ ñầu tháng 8. Nếu quý bạn có thay ñổi ñịa chỉ xin
thông báo cho Ban Ghi Danh (email: ghidanhdhvovi@gmail.com) ñể thư không bị thất lạc. Bạn
ñạo ở Việt Nam sẽ lãnh cẩm nang (bản chánh) tại ðại Hội.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
Kính thư,
Ban Ghi Danh
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1)

Cãm Tạ

Gia ñình chúng con xin ñảnh lể Chư Vị Bề Trên, ðức Tổ Sư và ðức Thấy,
Tôi chân thành cám tạ Quý Bạn ðạo Nam California, Quý Bạn ðạo Bắc California,
Quý Bạn ðạo khắp nơi trên thế giới ñã:
Hướng tăm cầu nguyện, chia buồn và tiển ñưa vợ tôi là:

NGUYỄN ANN KHANG
ðươc về Cỏi Thanh Nhẹ và hòa nhập Khối Cộng ðồng Vô Vi.
Thành kính
Nam Mô A Di ðà Phật Vạn Vật Thái Bình
Quách Thanh Minh
2) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo Sử Thị Kim ðào sinh năm ðinh Dậu 1957 mất tại
Saigon lúc 14g30 ngày 22/05/2016 (tức ngày 16 tháng 4 năm Bính Thân), chôn tại Bình Dương ngày thứ
năm 26/05/2016 (tức ngày 20 tháng 4 năm Bính Thân) ñược sớm siêu thăng tịnh ñộ.
Thành thật cám ơn quý bạn ñạo.
Bạn ñạo Việt Nam kính báo.
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BẠN ðẠO VIẾT
.Thủ ðô Washington-Hoa Kỳ, May 27, 2016

“ Bên tách Cà Phê nóng “

Khóa Tu Học :

Tịnh Khẩu và Niệm Phật
Tại Thiền Viện Vĩ Kiên
12,13,14 tháng 5 - 2016
Chào quý bạn ,
Vùng trời Thủ ðô Washington cả tuần nay nhiều mưa. Ngày nào cũng có vài cơn mưa ,tuy nhỏ ,tốt cho
những cây lớn, nhưng những cây nhỏ thì bị ủng, nên chết cũng nhiều. Ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng nhìn
mưa rơi ,nhớ lại những ngày vui vừa qua, nên vài hàng kể lại cho quý bạn ñạo phương xa thưởng thức.
ðầu tháng 4 vừa qua,tôi có duyên lành tham dự khóa tu học “ Tịnh Khẩu và Niệm Phật “tại Thiền Viện
Vĩ Kiên. Niềm vui còn lâng lâng trong lòng, thì tôi lại có cơ duyên ñể tham dự khóa tu học “ Tịnh Khẩu và
Niệm Phật “vào các ngày 12,13,14 tháng 5 một lần nữa. ðồng thời tham dự ðại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày
Khánh Thành Thiền Viện Vĩ Kiên ( 15 tháng 5 -2016 ) .
Mới chỉ không ñầy một tháng ,trở lại Thiền Viện Vĩ Kiên tôi cảm thất lạ và ñẹp hơn. Nếu các bạn chú ý
thì sẽ thấy công viên Vĩ Kiên bên tay phải Thiền Viện ñược nới rộng ra thêm khoảng 4 mét.Do ñó ,nơi ñây
rất lý tưởng ñể lưu lại những tấm hình thật ñẹp trong những ngày ñại lễ.
Khóa tu học lần nầy cũng ñược phục vụ chu ñáo với những thức ăn dưỡng sinh thanh nhẹ.Số khóa sinh
cũng ñược thu gọn ñể kết quả tu học ñạt ñược nhiều thành quả hơn.Chương trình thì vẫn giống như trong lần
tháng 4-2016 .( ðã có phổ biến rồi ).Thức ăn thì rất nhiều. Thời biểu các bữa ăn hợp lý. Nên cơ thể nhẹ
nhàng ,Thở Thiền thông suốt.
Duyên lành hướng dẫn, bạn ñạo ñến từ nhiều vùng ñất hứa ,như : Từ thành phố Calgary,Canada có anh
Quang và anh chị Lai Sách Thi . Chị Tuyết và mẹ ở Seattle .Chị Xuân Mai, chị Yến, anh Duy, anh On từ
San Jose. Miền Nam CA thì có anh chị ðoàn Ngọc Toàn,chị Kim Anh,,anh Khoa,anh Huề, anh Bành Chị,
và cô Tâm ( San Diego ). Gia ñình bác Tảo gồm có: bác Tảo, chị Thanh,anh Lộc và cậu Xuân.Tiếp ñến có
chị Hoàng Kim ở Arizona .Texas thì có chị Nhàn Thanh. Las Vegas thì có chị Thủy, chị Nương,chị Hằng,
anh Vinh. Qua ñến miền ñông vùng thủ ñô Washington thì có chị Lài, chị Hoa ( Virginia ), anh Võ
Quang,chị Thắm ( Maryland ). Chị Hoa ở Philadelphia. Có hai bạn ñạo Nam CA vì bận chuyện nên rút tên
giờ chót. Một bạn ñạo may mắn bất ngờ là anh Cao Phước Còn ở Mỹ Tho,VN. Anh chỉ biết có khóa học khi
ñang sang Mỹ vì chuyện riêng.Anh nói quá vui mừng và hạnh phúc khi ñược tham dự khóa tu học “ Tinh
Khẩu và Niệm Phật “ lần này.Và anh ñã chụp rất nhiều hình ñể phổ biến trong tương lai.Anh Còn là một
ðông Y Sĩ ,nên dịp này anh cũng giúp trị bịnh cho nhiều bạn ñạo một cách tận tình.
Vì ñã có kinh nghiệm ,nên khóa học lân này diển tiến dễ dàng hơn.Nhiều bạn ñạo tranh thủ thời gian tu
học,lên phòng thiền ñể niệm Phật hoặc Thiền thêm trong các giờ ñược nghĩ tự do.
Không có gì sung sướng cho bằng ñược ngồi Thiền hay Niệm Phật tại phòng Thiền của Thiền Viện Vĩ
Kiên.Vừa ngồi xuống là bộ ñầu ñược rút nhè nhẹ ,khoang khoái vô cùng.
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Thiền Viện
Thiền Viện nơi tu giải nghiệp duyên
Giải mê phá chấp giải tâm phiền
Vô Vi bạn ñạo hồn quy thức
Nhập ñịnh tham thiền tự tiến xuyên
LSH- Vĩ Kiên
Nếu ñể ý, chúng ta sẽ thấy trên Thiền Viện ,chúng ta sẽ thức giấc dễ dàng theo giờ mong muốn,dù 6 giờ
sáng hay 12 giờ khuya. Soi hồn,thở Chiếu Minh hay Pháp Luân Thường Chuyển,Thiền ðịnh,lạy kính Vô
Vi, cũng dễ dàng ñạt ñược kết quả mỹ mãn.Vì vậy bạn ñạo rất thích lên phòng thiền mỗi khi có thời gian.
Thời tiết trên núi lúc này rất mát mẽ.Sau giờ cơm trưa,vài bạn ñạo xuống công viên Vĩ Kiên ngồi nghĩ
mát với ly cà phê hay ly trà trong tay ,thưởng thức cảnh núi rừng yên tỉnh, rất thảnh thơi, an nhàn. Ngồi nơi
ñây thưởng thức với từng cơn gió nhẹ ñẩy ñưa, hai Nàng cây khá cao,xinh ñẹp với tà lá lã lướt, ở hai bên lối
ñi vào Thiền Viện hình như ñang uốn éo khiêu vũ. Những cành lá thỉnh thoảng sà xuống như muốn mời gọi
tôi cùng nhập vào vũ ñoàn. Những Anh cây duyên dáng gần ñó cũng tung tăng như cùng nhau biểu diễn một
vũ khúc nghê thường .Ôi thật ñẹp vô cùng. Nhờ có duyên lành tham dự khóa học lần này ,tôi mới ñược
thưởng thức những giây phút tuyệt vời như vậy.Mà nhiều lần lên ñây tôi chưa hân hạnh ñược cảm nhận qua.
Có tu tập tịnh khẩu mới khám phá ra những thiếu xót của mình. Bởi vì nói thì dễ,nhịn nói một ngày mới
thấy cái tánh của mình ra sao. Không khéo thì sinh bịnh ñó bạn.Chúng ta thì thường thích nói, cố nhịn
không nói có thể sinh ra bịnh ñau bụng, ñau cổ. Trầm trọng hơn có thể ñem ñến ñau bao tử,bứu cổ,v.v…Do
ñó, rất cám ơn Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California ñã có sáng kiến tổ chức các khóa tu học “ Tinh Khẩu và
Niệm Phật “ như thế này là quý báu vô cùng.ðể chúng ta có dịp tu luyện,trau dồi hạnh quả tâm lẫn
thân.ðồng thời cũng vô cùng cám ơn ban quản lý Thiền Viện Vĩ Kiên qua hai cô Quý và Bích, ñã tích cực
phục vụ trong tinh thần Vô Vi tuyệt vời.Và cũng không quên cám ơn những ñầu bếp và phụ bếp xuất sắc
như chị Thủy,chị Hằng,chị Thanh,bác Tảo,cô Tâm,anh Khoa.anh Huề,anh Lộc ,ñã rất nhiệt tình hoàn thành
mọi công tác.

Tịnh Khẩu
Câm mồm tịnh khẩu lưỡi cong lên
Tâm pháp khai minh lại vững bền
Trì niệm quy hồi tâm tự thức
Giữ KHÔNG làm chánh thế tình quên
LSH – Vĩ Kiên
ðã qua nhiều năm tu học ,ngày giờ này không gì cần thiết hơn là chúng ta nên học tập Tinh Khẩu và
Niệm Phật.Trong cuộc sống hằng ngày,nói nhiều trước sau gì cũng vấp phải thị phi.Những khóa học này
nhắc nhở và khuyến khích chúng ta bớt nói lại,quay vào trong ñể tu tâm dưỡng tánh.Chúng ta cũng thường
biết nói là lỗ ,im lặng thì lời .Vì khi chúng ta lắng nghe, biết ñiều sai chúng ta sửa,ñiều tốt thì phát huy.Như
thế còn gì hay cho bằng.

Hạnh Niệm
Hành quang chơn lộ trì danh Phật
Giữ pháp hành tu tự tiến thân
Xuống thế phân thân hằng lập hạnh
Nguyện tu tự giác tối chuyên cần
LSH – Vĩ Kiên
Chương trình “ Tịnh Khẩu và Niệm Phật “nếu ñược phổ biến thường hợn ,nhiều bạn ñạo có cơ hội trau
dồi và thăng tiến trên ñường tu.Con ñường mà người tu Vô Vi hằng luôn quan tâm ñến.
8 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 8/10

Trước và sau khóa học,chúng ta có làm lễ trước Kính Vô Vi,có kính trình với ðức Thầy và Quan Thánh
,nên sự nghiêm chỉnh “ Tịnh Khẩu và Niệm Phật “ luôn ñược ứng xử cho mọi việc làm trong khóa tu học.
Thân mến gởi ñến tất cả quý bạn tham dự khóa tu học “ Tịnh Khẩu và Niệm Phật “ tháng 5-2016 lời
thăm hỏi chân tình nhất. Chúng ta ñã cùng nhau hổ trợ ,cùng tu tiến và ñã thành công hoàn mỹ trong khóa tu
học vừa qua.
Tách Cà Phê Nóng ñã hết. Trước khi thực hiện tách cà phê khác,,một lần nữa chúng tôi xin chân thành
cám ơn Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California ñã tổ chức chu ñáo với ban chuyển vận ñầy nhiệt tình ñã hổ trợ
và giúp ñở cho khóa tu học “ Tinh Khẩu và Niệm Phật “ ñược thành công viên mãn.
Nam Mô A Di ðà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái,
Võ Quang
BẠN ðẠO VIẾT BÀI SỐ 2
Hemet, ngày 25 tháng 5 năm 2016
Kính gởi về TBPTDN
Thưa các bạn:
Sau ñây là tường trình về những sự kiện xảy ra trong khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật kỳ 3 trên Thiền
Viện VĨ KIÊN từ ngày 12/5/2016 ñến 14/5/2016. Lần này rất ñặc biệt bởi vì nó trùng hợp với các sự kiện
như sau:
THỨ NHỨT:
Trùng hợp với 30 năm ngày thành lập Thiền Viện VĨ KIÊN. Sau ñây là bài thơ nói về Thiền Viện mà
ðức Thầy ñể lại cho huynh ñệ tỷ muội của chúng ta:
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN
THIỀN tâm thức giác tự truy tầm
VIỆN ngự tâm thần ðIỂN giải tâm
VĨ ñại trường kỳ hòa thanh giới
KIÊN trì nhập ñịnh ngộ diệu thâm
Vĩ Kiên, ngày 14 tháng 4 năm 1986
THỨ NHÌ:
Trùng hợp với ngày giờ bạn ñạo NGUYỄN AN KHANG ra ñi. Trước khi cô Quý, trưởng ban tổ
chức khóa học, tuyên bố nhập khóa ñúng 0 giờ ngày 12/4/2016, thì ñúng ngay cái giờ phút ñó nhận ñược tin
báo là chị KHANG ñã ra ñi. Nghe thấy và chứng kiến ñược giây phút thiêng liêng ñó, tôi có cảm nhận là
ðức Thầy ñã chọn sẵn ngày giờ tốt lành ñể cho chị ra ñi và kịp dự khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật cùng với
chúng tôi. Thật là ñại phước ñức và may mắn, có ai mà ñược mấy chục bạn ñạo từ khắp các phương trời tụ
hội về ñây Tịnh Khẩu và Niệm Phật ñể tiễn chị lên ñường. Thật là hy hữu trong ñường tơ kẽ tóc. Như thế
mới thấy ñược rằng tình thương vô tận của ðức Thầy ñã dành cho từng ñứa con tu học của Ngài như thế
nào.
THỨ BA:
Ngày hôm ñó sương mù dày ñặc ñến ñộ rất khác thường, dầy ñặc ñến nỗi mỗi hột sương nặng hột rơi
xuống ñất nghe tíc tắc, tíc tắc ... như ai ñó ñang khóc. ðó là cái cảm thức của tôi. Còn các anh quay phim
chụp hình thì cho là cảnh lạ, cảnh ñẹp và hiếm thấy. Về mặt nghệ thuật thì nó rất là hấp dẫn, mờ ảo lung
linh, lãng mạng và thơ mộng. ðó là tùy thuộc vào tâm trạng, hoàn cảnh và nghề nghiệp của mỗi người mà
có những cảm xúc, rung ñộng cảm nhận khác nhau.
ðặc biệt hơn nữa là có cả một giàn hoa tím trước giếng nước của Thiền Viện. Hoa nở thật to, cánh
gấp hai ba lần cánh hoa bình thường ñể tiễn ñưa chị NGUYỄN AN KHANG lên ñường SIÊU THĂNG
TỊNH ðỘ, ñúng như cái tên của chị AN KHANG LÊN ðƯỜNG, THƯỢNG LỘ BÌNH AN.
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Cái giàn hoa tím ñó ñã ñược hình thành trong tự nhiên và hồn nhiên, nó phải nở rộ ñúng vào tuần lễ
ñó, ngày giờ ñó mới ñược, mới có một giá trị thiêng liêng mà không phải ai cũng có ñược. Thật là MẦU
NHIỆM.
Nhưng mà hai ngày trước ñó có người cho là hoa tím buồn và ñòi cắt bỏ nó ñi, nhưng cô Quý nói :
"Thôi, ñừng cắt bỏ tội nghiệp bởi vì nó ñang nở hoa, ñể qua lễ rồi ñem ñi trồng ở nơi khác." Còn cô Bích thì
lại cho rằng hoa tím ñẹp, nó là cây lan tím của núi rừng này, thích hợp với khí hậu trên ñây và là loài hoa
của người quý tộc, màu tím này là màu ñang ñược thời ñại ưa thích (fashion), và sau khóa học có bạn ñạo
xin củ của nó ñem về trồng. Có khen, có chê, có ñúng, có sai, ñó là chuyện thường tình. Còn theo ý của tôi,
cái gì có hiện hữu là có lý do và mục ñích của nó ñể tồn tại, có ñiều là tại vì con người chúng ta chưa có ñủ
thanh tịnh ñể nhận thức ñó thôi.
Chỉ có tôi sai, chẳng có ai sai ...
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi ñàng ...
Phiền não tức Bồ ðề, Bồ ðề tức là phiền não...
Kinh Bát Nhã cũng ñã cho biết rằng:
SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC
SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC
SANH TỬ không có dị biệt với nhau, CÓ và KHÔNG cũng vậy v.v... Cái này là bắt ñầu của cái kia.
Nếu mà hiểu ñược nguyên lý này thì không có sự chết. Chỉ có SANH HÓA rồi lại HÓA SANH ñể cho các
linh căn học hỏi, tiến hóa và cảm thức trên ñường về nguồn cội.
Quả thật bầu trời ngày hôm ñó rất là buồn. Nó hoàn toàn tương phản lại với ngày lễ 30 năm thành
lập Thiền Viện. Có ai ngờ ñược ñâu, thường thì những ngày lễ hội của Vô Vi, Trời ðất rất quang ñãng và
sáng lạng trong lành, nhưng mà cái buồn của ngày hôm ñó ñúng cách hợp thời, nên cái buồn ñó trở nên có
một giá trị về tâm linh tuyệt hảo. ðất Trời cũng ngậm ngùi chia sẻ nỗi buồn ñó với chúng ta, tạo thành một
bức tranh trời tuyệt mỹ ngày hôm ñó.
Bài viết này của chúng tôi cũng là lời chia buồn thành kính ñến với gia ñình của chị NGUYỄN AN
KHANG.
Kính chào các bạn.
Quý thương,
Bành Chí
THƠ BẠN ðẠO
ðường Tu
Ngàn năm một thuở biết nói gì!!!
Ngàn kiếp lỡ làn một ñường ñi
Kiếp này một ñường ta tu tiến
ðừng ñi la cà chẳng kịp kỳ
Bao cảnh xung quanh vẫn là cảnh
Tôi ñã qua rồi bao cảnh thanh
ðộng loạn trong tôi vẫn rình rập
Tại nhà tìm tịnh tôi cố hành
Tôi ñã ñể lở bao cơ hội
ðể mất thời gian của chính tôi

ði xa học hỏi cũng nên ñến
Tôi chẳng học nhiều vì nghiệp nhồi
Bạn nên tham dự khóa Tình Thương
Thiền Viện Hai Không ñầy tình thương
Bạn sẽ ñược ban nhiều ân ñiển
Tôi hành tại nhà ñể tỏ tường
Tỏ tường ñường tu của chính mình
Tự học tự hành ñể ñược minh
Mong sao tu tiến như các bạn
Bạn ơi! hãy hiểu và thương tình
Thủy Bùi Missouri 05/05/2015
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