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` 
Số 1234  3 tháng 3 năm 2019 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1992 
 

Thưa các bạn, 
 

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh 
và giải toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát 
triển của tâm linh. 
Kính bái, 
Bé Tám 
 

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường: 
 
1) Trật tự tiến hóa của nhơn sinh có gì lạ không?  
2) Cuộc thay đổi của mặt đất có gì lạ không? 
3) Chơn lý là sao?  
4) Có người tu chỉ có một khuôn khổ làm sao hiểu được điều nầy?  
5) Ngày vui hoà bình, ai ai cũng tưởng niệm Chúa Phật, chung vui sum họp hoà bình, hướng về 
tâm linh phần hồn, Bé có thấy nhộn nhịp không? 
6) Hôm nay là ngày nghỉ của mọi người Bé phải thức sớm đi HongKong Bé có mệt không?  
7) Bé đến nơi bình an, mọi người đón rước Bé cảm thấy sao?  
 
 

 THỰC HÀNH 
 

Thực hành chơn pháp tự mình yên 
Cảm thức trần gian học hỏi hiền 

Triết lý giải bày cảm thức yên 
Tinh thông triết lý giải tâm hiền 

 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 
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1)22-12-92  
Hỏi: Trật tự tiến hóa của nhơn sinh có gì lạ không?  
 
Ðáp: Cuộc tiến hóa của nhơn sinh tùy theo duyên nghiệp và luật nhơn quả mà thức. Người tu thiền 
càng nhịn nhục lại càng được hiểu nhiều hơn sự sanh tồn và tiến hóa của tâm linh.  
 
                  Kệ:  
Thương mình tiến hóa thức tâm linh  
Giải mở an vui rõ tánh tình  
Sống động tình Trời quang độ chiếu  
Cảm minh thiên địa chuyển hành trình  
 
2) 23-12-92  
Hỏi: Cuộc thay đổi của mặt đất có gì lạ không?  
 
Ðáp: Thưa cuộc thay đổi bất ngờ, đương nhiên có sự mới lạ đối với người chưa hiểu rõ chơn lý.  
 
3) Hỏi: Chơn lý là sao?  
 
Ðáp: Thưa chơn lý là việc nhỏ cho đến việc lớn, từ xa xưa cho đến ngày nay vẫn không thay đổi, 
cùng chung một nguyên lý sanh, trụ, hoại, diệt và hồi sinh, cứ vậy mà tiến hóa mãi mãi. Cuối cùng 
của nó là ánh sáng từ bi vô sanh và bất diệt.  
 
4) Hỏi: Có người tu chỉ có một khuôn khổ làm sao hiểu được điều nầy?  
 
Ðáp: Thưa người tu một khuôn khổ nhưng ý chí không thay đổi, cuối cùng cũng thành đạt, chuyện 
đời có thể sửa đổi, còn ý chí và tâm linh thì không bao giờ thay đổi được, chỉ có hành giả tự hại 
lấy chính mình, đi lên không chịu đi, nhưng bằng lòng đi xuống thì sẽ gặp nhiều trở ngại không 
sao giải quyết được, bắt buộc phải học nhịn nhục nhiên hậu mới có cơ hội hồi sinh.  
 
               Kệ:  
Chiều hướng thăng trầm tự nhớ ghi  
Thăng hoa tiến hoá thức tâm thì  
Thực hành tận độ tùy duyên thức  
Khó khổ hành tu tiến tiến ghi  
 
5) 24-12-92  
Hỏi: Ngày vui hoà bình, ai ai cũng tưởng niệm Chúa Phật, chung vui sum họp hoà bình, 
hướng về tâm linh phần hồn, Bé có thấy nhộn nhịp không?  
 
Ðáp: Thưa Bé lúc nào cũng cảm thấy vui như ngày hôm nay, vì Bé mỗi đêm mỗi thiền xây dựng 
sự hoà bình của nội tâm cho nên cách nhìn của Bé lúc nào cũng bình thản cả.  
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               Kệ:  
Chung vui cảm thức sống chung nhà  
Vạn vật bình an tự vượt qua  
Ðời đạo song hành tâm thức giác  
Hòa bình thanh tịnh sống vui hòa  
 
6) 25-12-92  
Hỏi: Hôm nay là ngày nghỉ của mọi người Bé phải thức sớm đi HongKong Bé có mệt không?  
 
Ðáp: Thì giờ đã qui định Bé phải có mặt tại HongKong để dự đại hội nơi đó. Bé lại khăn gói ra đi 
dự đại hội. Cuộc vui tương ngộ sẽ có giữa Bé và các bạn đạo, sống vui cầu nguyện thế giới hoà 
bình, việc làm rất có ý nghĩa cho thời đại đổi mới của toàn cầu, Bé rất hoan hỷ được làm việc này.  
 
               Kệ:  
Tình thế nhơn gian phải có ngày  
Cùng vui đổi mới sống hăng say  
Thực hành tâm đạo cầu thay đổi  
Hòa bình sống động tạo điều may 
 
7) 26-12-92  
Hỏi: Bé đến nơi bình an, mọi người đón rước Bé cảm thấy sao?  
 
Ðáp: Thưa Bé rất vui trong tình bạn đạo đậm đà thương yêu, Bé cảm thấy tình trìu mến của tâm 
đạo Vô Vi chỉ có thực hành mới có. Càng ngày lại đông người đến với Bé, chứng minh có rất 
nhiều người đã thực hành đúng luật tự nhiên và hồn nhiên, mọi người đều cảm thấy vui và rất niềm 
nở, chịu thực hành thì sẽ có cơ hội tương ngộ mãi, cũng do tâm người mà thôi, hạnh đức sẽ được 
gia tăng tốt đẹp.  
 
              Kệ:  
Thực hành trao đổi đêm đêm tịnh  
Nhập định tham thiền trí ý minh  
Ðộng loạn tiêu tan tình chuyển thức  
Cùng vui cùng hợp lại càng minh  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Thảm kịch miền Nam 

 

Đất yên lại tự gây phiền 

Tình thương huynh đệ tách riêng hai miền 

Bắc Nam kích động thường xuyên 

Rước Thầy tận độ tạo duyên tạm hành 

Tây Tàu Nga Mỹ cạnh tranh 

Giành ăn trên đất Trời sanh hiếu hòa 

Bốn bên cũng muốn thật thà 

Thâm tâm tìm lợi tạo ra mối thù 

Cuối cùng chấp nhận chữ ngu 

Ra đi bỏ lại bọn tu không thành 

Trở về tự thức cạnh tranh 

Giết nhau chẳng kể tình anh em nhà 

Tự mình ôm hận thiết tha 

Mong sao sớm đạt chan hòa tình thương 

Người người muốn tự mở đường 

Về quê tận hưởng cái gương Cha lành 

Bày ra đủ cách sử sanh 

Thực hành không có muốn tranh đứng đầu 

Chẳng còn luyến tiếc thương nhau 

Bán dân bán nước trước sau khó hòa 

Trong tâm có nước có nhà 

Không còn ở được bước qua xứ người 

Lắm khi cảm thấy nực cười 

Nơi nào mới có nơi người sống chung 

Lắm khi cảm thấy mình khùng 

Làm sao khôi phục trung dung đạt hòa 

Bằng lòng tu sửa cái ta 

Tìm đường tu học thức ra đạo đời 

Làm sao tiến hóa hợp thời 

Tìm ra cho được cuộc đời là chi? 

Tại sao nuôi dưỡng sân si 

Khó quên thù hận khó ghi chơn lời 

Xét xem cái cảnh ở đời 

Trời ban thanh nhẹ, họ thời chưởi nhau 
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Khó mà thực hiện đổi trao 

Ôm phần xé lẻ khó vào đường tu 

Đồng bào hai chữ nói ru 

Không thương lại gạt tạo ngu tạo khờ 

Làm sao thực hiện giấc mơ 

Tâm không đoàn kết chẳng giờ nào thông 

Có tu tự triển khai vòng 

Mở tâm mở trí mở lòng độ tha 

Thực hành khai triển tình Cha 

Cùng chung vũ trụ chan hòa tình thương 

Khai thông thức giác trăm đường 

Tâm vô quái ngại tự lường tự minh 

Cảm thông trao đổi chơn tình 

Thanh thanh diệu diệu do mình dựng xây 

Nước ta hoàn cảnh là Thầy 

Học bài nhịn nhục thơ ngây chẳng còn 

Qui nguyên tâm thức lòng son 

Chẳng còn mê chấp vuông tròn dựng xây 

Dẹp phần lý thuyết mưa mây 

Thực hành chánh pháp vui say đạo đời 

Hòa cùng thiên hạ nơi nơi 

Năm Châu qui một hợp thời đạt thông 

Từ mình hướng thiện vun trồng 

Tâm không bổn vốn một lòng tịnh thanh 

Trở về thực chất thực hành 

Hy sinh vận dụng giới thanh cảm hòa 

Tự mình hít thở khám ra 

Đường đi vô tận khó mà cản ngăn 

Cảnh đời tạm bợ lăng xăng 

Học xong bài học cơ tầng cảm giao 

Vạn linh khai triển muôn màu 

Trước sau qui một chung nhau hợp bàn 

Rồi đây cũng phải hạ màn 

Thanh bình cởi mở dân an dân hòa 

Cộng đồng thực hiện tình Cha 

Hy sinh cứu độ chan hòa tình thương. 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Kiểm Ðiểm Thiền Chung 
 
Montréal, ngày 10 tháng 7 năm 1983 (tiếp theo và hết) 
 
 
Qua những ngày tôi học hỏi, trong thực hành, tôi mới thấy rõ gánh vác là gì, hi sinh là gì, sung suớng vô 
cùng! Tôi mến yêu nhứt là tiền bạc! Ngày nay tiền bạc tôi biết ban rãi cho mọi người! Thì từ tiền bạc tôi 
ban rãi cho mọi người, nó trở về gì? Tình thương xung quanh tôi! Ðó là giá trị.! 
 
Nếu tôi không có hạnh hi sinh đó làm sao tôi biết giá trị của đồng tiền và biết xử dụng đúng chỗ của đồng 
tiền! Cho nên quí thay, lành thay, chúng ta đã bỏ công bỏ của để học thì chắc chắc phải có một kết quả gì! 
Cho nên trong nội thức chúng ta sẽ gặt hái! Ðó là giá trị! Còn nội thức chúng ta không gặt hái thì không có 
giá trị! Cho nên qua được cơn thử thách rồi mới cảm ơn cơn thử thách! Trường đời đã giúp chúng ta tiến 
hóa! Chúng ta cảm ơn! Cái cách ly hương, cái cách bỏ xứ, cách xa huynh đệ của chúng ta, ngày hôm nay 
chúng ta mới cảm ơn cái phương thức đó rất nhiều! Ðã giúp đỡ cho chúng ta có cơ hội tu và thấy trường 
đời tranh chấp vô lý không đến đâu! Chúng ta mới trở về với sự thanh tịnh, kham khổ! Muốn đạt sự thanh 
tịnh nhiều chừng nào phải kham khổ chừng nấy! Các bạn đã kham khổ trong đêm thiền! Các bạn đã kham 
khổ để vun bồi ý chí, lập hạnh! Cho nên trong cái chỗ tu học nó không phải là đùa giỡn nhưng mà nó là 
một cơ hội dẫn tiến tâm linh! 
 
Rồi từ đời lẫn đạo, các bạn càng thanh tịnh, càng sáng suốt, các bạn mới tận hưởng tất cả, cái thức hòa 
đồng của cả càn khôn vũ trụ, đang xâm chiếm tư tưởng các bạn! Nhưng mà chỉ chờ lượng các bạn mở rộng 
và đón tiếp mà thôi! Càng mở rộng thì càng tiếp nhiều sự sáng suốt! Càng mở rộng thì càng được thanh 
tịnh hơn! Cho nên các bạn phải mở rộng, để làm gì? Một ngày kia chúng ta không còn ở căn nhà này thì 
chúng ta vẫn khỏe mạnh, vẫn thấy rằng tôi đang sống với cả càn khôn vũ trụ, tôi đang sống với cái tiểu 
thiên địa mà chính tôi là chủ! Sung sướng vô cùng, quân bình vô cùng, tinh vi an vui vô cùng! Từ sớ thịt từ 
khớp xương các bạn là đều xây dựng cấu trúc trong trật tự, trên thuận dưới hòa không có nghịch! Nhưng 
mà chúng ta cư trần nhiễm trần, đã thu hút toàn là sự kích động bất chánh! Cho nên chúng ta ôm lấy sự bất 
chánh đó và tạo ra sự tăm tối mê muội! Mà chúng ta mở rồi thì chúng ta thấy có gì đâu? Càng mở càng làm 
pháp luân, càng mở cơ thể tiểu thiên địa, mạch đốc khai thông rồi, các bạn dòm vô trật tự vô cùng, tinh vi 
vô cùng, tốt đẹp vô cùng! Thượng Ðế đã làm! Thì lúc đó các bạn nhắm mắt cũng thấy cả càn khôn vũ trụ, 
rồi mới thấy sự tinh vi của huyền cơ đóng góp, rõ rệt! Rồi mới xét chúng ta đến đây, không làm chuyện 
cần thiết mà làm chuyện không cần thiết rất nhiều là vun bồi tự ái, là không cần thiết! Vun bồi tự ái đâu có 
đem đi được! Phải dứt bỏ tự ái là mới đem được cái thức tiến hóa! Mà vun bồi tự ái thì không có sự tiến 
hóa, sự trì trệ! 
 
Cho nên nếu chúng ta dẹp tự ái rồi thấy con người nó tươi! Mà ôm lấy tự ái thì con người nó buồn nó hận, 
mặt mày khác, bất nhẫn! Thì cái chuyện không tốt đem về với ta, chúng ta thích không? Vì chúng ta đã cầu 
chuyện tốt mà tại sao chúng ta lại ôm chuyện không tốt! Chuyện đó vô lý! 
 
Cho nên tu là nó thanh tịnh! Mà nó thanh tịnh là nó phải nhắc những điều này! Rốt cuộc nó chấp nhận! 
Chấp nhận cảm thấy vui, sung sướng,giải tỏa được cái vách tường tự ái! Sung sướng vô cùng! Chúng ta 
tiêu dao cực lạc tại thế! Dù hoàn cảnh xảy đến đâu chúng ta cũng không mất tình thương và đạo đức của 
Thượng Ðế! Thượng Ðế quá đạo đức, quá thương yêu chúng ta, phục vụ ngày đêm cho chúng ta và ban 
cho chúng ta một của vô cùng là biết trở về với Quân Bình tu học! Tạo nhiều hoàn cảnh kích động xung 
quanh cho chúng ta và chúng ta ý thức được, ngày nay chúng ta mới tu! Phải nhờ Thượng Ðế không? Ngài 
đã dìu tiến ta,đã ôm ấp ta! Người cha yêu quí ôm ta trong lòng! Ðưa chúng ta ra đi trong cơn đau đớn, rồi 
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thoát ra cơn đau đớn! Trong cơn khổ buồn, thoát ra cơn khổ buồn! Rồi đạt tới cái hạnh phúc triền miên 
phẳng lặng trong tâm thức! Thanh tịnh trong hòa đồng, du dương, cởi mở! 
 
Cho nên giờ phút thiêng liêng, huynh đệ tỉ muội chúng ta lại có cơ hội kiểm điểm tu thiền ở hôm nay! Quí 
thay và lành thay chúng ta trong thâm tâm mọi người đều cảm ơn Trời Phật! 
 
Hôm nay tôi cũng thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn đã đóng góp ngày hôm nay./. 
 

THÔNG BÁO CỦA THIỀN VIỆN NHẪN HÒA 
 
Thiền Viện Nhẫn Hòa Xin Thông Báo 
Kính thưa Quý Bạn Đạo, 
Theo truyền thống, mỗi năm chúng tôi đều tổ chức “Trại Hè Nhẫn Hòa” để Bạn Đạo Vô Vi khắp nơi có 
dịp tụ họp, xum vầy, sống chung trong một khung cảnh thanh tịnh, và trao đổi kinh nghiệm tu học, tâm 
tình trong không khí gia đình thân thương, cởi mở. 
Trại Hè năm nay sẽ khai mạc vào ngày Thứ Hai Mồng 1 Tháng 7 và kết thúc vào ngày Thứ Bẩy Mùng 6 
Tháng 7 Năm 2019. 
Xin mời quý Bạn Đạo tham dự đông đủ và liên lạc với chúng tôi để ghi danh: 
Địa chỉ thư tín: 
Nhan Hoa Meditation Center 
4514 Gold Ridge Ln SW,  
Olympia WA 98512 
Điện Thoại: Vượng (360) 819-9002 – nếu nhắn tin xin cho số Điện thoại và tên quý vị 
E-mail:        vuong98503@gmail.com 
Kính thưa Quý Bạn Đạo, hiện nay Thiền Viện cần xây dựng một hàng rào gạch hoặc sắt dài khoảng 300 
feet với móng Xi-măng cốt sắt kiên cố. Chi phí ước tính là $30.000. Trong dịp Tết Âm Lịch vừa qua tại 
Thiền Viện và tại Trụ Sở Vô Vi Nam California chúng tôi đã được Bạn Đạo ủng hộ Thiền Viện khoảng 
hơn $9.000.  
Trừ $2600 chúng tôi đã chi ra để sửa và thay máy sưởi, chúng tôi còn $6,400. Như vậy số tiền cho dự án 
xây cất còn thiếu: $30,000 – $6,400 = $23,600. 
Vì những lúc gần đây đã có nhiều người vào Thiền Viện lén đào trộm cây kiểng, ăn cắp dụng cụ bảo trì 
hoặc lợi dụng nơi vắng vẻ, yên tĩnh để hút cần sa, ma túy và làm những điều trái phép, hoặc trẻ em lén vào 
nhảy xuống hồ nghịch nước nguy hiểm (có 5 hồ! ) chúng tôi đã được khuyến cáo nên làm hàng rào khác 
càng sớm càng tốt, thay hàng rào cũ đã hơn 24 năm và mục nát. 
Trước tình trạng khó khăn này, chúng xin quý Bạn Đạo giúp cho để chúng tôi có thể hoàn tất trước cuối 
tháng 6. 
Xin chân thành cảm tạ quý Bạn Đạo và kính chúc quý Bạn Đạo luôn thân, tâm an lạc và thanh tịnh. 
Nguyễn Trí Vượng,  
HT HAHVV Tây Bắc Hoa Kỳ 
 

THÔNG BÁO VỀ VIDEO MỚI PHÁT HÀNH 
 

1) Đại Hội 2018 - Nhìn Xa - Ngày 2 - Tu Học - Tu và Thiền 2 
https://youtu.be/-SXQoUNB8XA 
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Đại Hội 2018 - Nhìn Xa - Ngày 2 - Tu Học - 

Tu và Thiền 2 
Đại Hội Nhìn Xa 2018, Phần 5, Ngày 2 - Tu và Thiền 2 Mục Lục 
0:15 1. MC Châu Vũ Bảo Khanh 3:20 2. Bạn đạo Huỳnh Minh Bảo 
điều khiển chương trình: Tu và Thiền... 
youtu.be 

 
 

 
2) Tết 2019 tại trụ sở Xây Dựng Vô Vi 
https://youtu.be/oMOqXjVSviA 

 

 

Tết 2019 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
Tết 2019 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi do Rainbow thực hiện 
youtu.be 

 
 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 12 2018 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   cho 
đến 28 tháng 2 2019 như sau:  

 
                    Người gửi                  US$                             CAD$ 

Huynh Trung Ngon (GA) 200    
Huynh My (CA) 1,000    
Hoa Nguyen (TX) 1,000    
Ho thanh Hoang (Mtl) 210    
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Tran Chiel(AB)   2,200  
Hue P Tran (ca) 3,000    
Lam Phuc (CA) 200    
Pham Thi Phu Xuan (CA) 1,000    
Icebud Reed Nguyen (MJ) 200    
Van Thi Do (CA) 100    
Huynh Trung Khang (CA) 1,500    
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Tran Thi Kim Hoa(CA) 100    
Doan thi Mong Nguyet(VA) 200    
Bac Truong Thi Tao(CA) 500    
Chi Khoa (Fl) 300    
Bich Ngoc (San Diego) 500    
bac Huan(Ca)   20  
con bac Tao(CA) 100    
chi Tran Dinh Long(CA) 500    
Du Van Quyen (San Francisco) 200    
Hong Vo (CO) 100    
Thanh Nguyen (CA) 100    
Thao Nguyen (A) 100    
Ho Anh Dao & Brian Nguyen(TN)   600  

 
Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà dột 
nát) 
- Học bổng 2018-2019 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 
- Giúp các em câm điếc một phần tiền ăn  
- Giúp người già neo đơn 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào mỗi đầu tháng 
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học 
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu 
- Giúp người già neo đơn 
- Phát hòm người chết không hòm 
 
 
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho 
công việc này  
  
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
và Ngân phiếu xin đề 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 đạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
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BẠN ĐẠO VIẾT 
 
 

Thủ Đô Washington , March 01 -2019   

Bên Tách Trà Xanh Hạnh Ngộ 

Khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật  
Đầu Năm Kỷ Hợi 2019 

Tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
( Mùng 1 đến Mùng 4 năm Kỷ Hợi )  

( 5 tháng 2 đến 8 tháng 2 – 2019 ) 
 
Thưa các bạn , 
      Phải nói là tôi có duyên lành khi được tham dự khóa học “ Tịnh Khẩu Niêm Phật “ đầu năm tại Trụ Sở 
Xây Dựng Vô Vi .Tôi rất hạnh phúc tiếp nhận được nhiều thanh quang điển lành trong những buổi tu thiền 
đặc biệt đầu năm Kỷ Hợi mà tôi không thể ngờ trước được . 
      Xin được chia sẽ niềm vui,kinh nghiêm này với quý ban qua bài phóng sự đưới đây. 
       
      Trước hết mời quý bạn biết qua về những nét quan trọng của tết Nguyền Đán . 
       Tết Nguyên Đán là ngày giao hòa giữa trời đất ,con người với thần linh .Mà thiêng liêng hơn đó chính 
là ngày đoàn viên của mọi gia đình .Người ta tin rằng vào dịp Tết Nguyên Đán tổ tiên sẽ hiện diện trên bàn 
thờ gia tiên,để chứng kiến lòng thành của con cháu, phù hộ cho con cháu được khỏe mạnh ,làm ăn ổn định 
,sống hạnh phúc trong tình yêu thương giữa ông bà ,cha mẹ,con cháu, vợ chồng . 
      Do đó ngày đầu năm rất quan trọng trong 365 ngày của một năm .Mỗi tôn giáo đều có những nghi lễ 
quan trọng đón tiếp thanh quang điển lành ban xuống cho những tín đồ .Đạo Phật đến chùa ,đạo Công giáo 
đến nhà thờ ,còn đạo hữu Vô Vi thì đến các Thiền viện đê bài tỏ tấm lòng chân thành nhớ công ơn Thầy 
,Tổ .Cùng là để Thầy Tổ ban ân hộ điển trên hành trình tu đạo của chúng ta . 
     Đặc biệt ở miền Nam California lại có thêm Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi ,rất thuận lợi cho bạn đạo đến 
hành hương chiêm bái . 
     Nhận biết tầm quan trọng của ngày Tết đầu năm ,cho nên Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California  thành tâm 
tổ chức khóa sống chung “ Tịnh Khẩu Niêm Phật “ tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi từ ngày mồng 1 cho đến 
ngày mồng 4 Tết Kỷ Hợi 2019 vừa qua .( 5 tháng 2 đến 8 tháng 2 -2019 ). 
      Khóa “ Tinh Khẩu Niệm Phật” đặc biệt này tiếp nhận những bạn đạo được ân điển hướng dẫn đến tu 
tập gồm có : chị Mai Kim Khuê,chị Trần thị Hạnh đến từ Bắc California .Chị Nguyễn thị Hoa,chị Đoàn thị 
Mông Nguyệt đến từ Virginia .Chị Hồ thị Khỏa đến từ Floriada .Anh Chị Võ Quang đến từ Maryland 
.Ngoài ra còn có các bạn đạo địa phương như chị Hoa VN,chị Thanh Hằng,và hai chị em Thanh,Phượng 
,cũng là hai đầu bếp nổi tiếng của VôVi .Có những bạn đạo tham dự bán phần, không có ngủ lại ,và những 
bạn đạo chỉ đến Thiền mỗi buổi tối . 
      Phần ẩm thực dưỡng sinh do hai chị em Thanh,Phượng xuất sắc phục vụ .Với những thức ăn được nấu 
nướng ,trình bày trang nhã ,trong một không khí đầm ấm  tuyệt vời .Bạn đạo phải qua quá trình thực đơn 
dưỡng sinh lành mạnh .Không đựơc ăn uống tùy tiện để bảo đảm kết quả thật tốt đẹp cho khóa học . 
      Vì là dịp Tết ,bạn đạo vãng lai thăm viếng Tổ, Thầy cũng nhiều ,nên kỷ luật cũng có phần châm chế 
.Thầy, Tổ cũng hoan hỉ cùng chung vui với các con . 
     Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi càng ngày càng nhiều điển quang thanh nhẹ .Vào dịp Tết ,điển quang lại càng 
nhiều hơn .Lại có thêm khóa học Tinh Khẩu Niệm Phật nữa ,nên thanh quang điển lành vô cùng mạnh mẽ . 
Trong khuông viên của Trụ Sở lúc nào cũng có điển rút trên bộ đầu .Khi bước vào phòng Thiền ,điển rút 
trên bộ đầu càng rõ rệt gia tăng .Ngồi xuống Thiền ,đinh rất nhanh . 
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      Trong 4 ngày của khóa học ,bạn đạo nhận rõ sự thanh nhẹ và trông trẻ đi rất nhiều. Bốn ngày thật tuyệt 
vời . Cám ơn Thầy, Tổ đã ân ban cho khóa học đặc biệt đầu năm này .  
      Sáng ngày mùng Một ,bạn đạo đông đảo đến Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Chúc Tết Thầy ,Tổ,và Chúc Tết 
bạn đạo thiện duyên . 
      9 giờ tối ,bạn đạo Võ Thanh Chí,Hội trưởng và bạn đạo Thiên Tạo, quản lý Trụ Sở Xây Dựng,cùng với 
các khóa sinh làm Lễ Khai Mạc Khóa Học Tịnh Khẩu Niệm Phật Đầu Năm . 
Sau đó cùng ngồi Niệm Phật ,11 giờ  Thiền chung ,đánh dấu ngày đầu tiên của Khóa Học . 
     Ba ngày còn lại ,theo chương trình gồm có Lạy Kính Vô Vi ,thở Chiếu Minh,Niệm Phật và Thiền Định 
. Nhưng vì điển quang quá phong phú trong những ngày đầu năm , các khóa sinh cảm thấy quá thanh 
nhẹ,nên rảnh là lại vào phòng Thiền ngồi Niệm Phật để tận hưởng thanh quang điển lành đầu năm . 
     9 giờ tối ngày Mùng 4 ( thứ sáu 8 tháng 2 -2019 ),làm Lễ Bế Mạc khóa học .Tất cả khóa sinh rất sung 
sướng kể lại bao ấn chứng ,thành quả tốt đẹp mà mình thâu nhận được . 
      Đây là lần đầu tiên có khóa học Tinh Khẩu Niệm Phật đầu năm .Quí báu vô cùng .Mong rằng mỗi năm 
đều có khóa học như vậy ,và bạn đạo nên phát huy lực học tham dự để hưởng nhiều  thanh quang điển lành 
tốt nhất cho quá trình tu học của mình . 
      Cám ơn Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California đã thành tâm thực hiện được một khóa học quý báu này . 
      Cám ơn hai chị em Thanh ,Phượng đã quá xuất sắc hoàn thành công việc ẩm thực cho khóa học : thanh 
nhẹ và ngon miệng ,dưỡng sinh và đầy đủ . 
     Cám ơn quý bạn đạo khóa sinh đã cùng nhau cộng hưởng thanh quang điển lành trong những ngày Tịnh 
Khẩu Niệm Phật đầu năm . 
     Cám ơn quý bạn đạo đã thưởng thức bài phóng sự này .Và Kính Chúc Quý bạn đạo một Năm Mới : 
- Tu Hành Tinh Tấn 
- Thân Tâm An Lạc  
- Vạn Sự Cát Tường  

Nam Mô A Di Đà Phật 
Vạn Vật Thái Bình   
Kính Bái , 
Võ Quang 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cho  Chồng của bạn đạo Lê Thị Hớn là:           
 
                                                             Ông HỒNG BA pháp danh Minh Tánh 
 
Sinh ngày 3 tháng 1 năm 1942 tại Sài Gòn, Việt Nam  

Đã mãn phần ngày 26 tháng 2 năm 2019 

(Nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)  

Tại UCI Medical Center, Orange, California  

Hưởng Thọ 78 Tuổi 

được siêu thăng tịnh độ 

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo 

Lê Thị Hớn 


