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DUYÊN TRỜI
Duyên Trời sống động chung hành tiến
Chuyển tiến không ngừng tự vượt xuyên
Giáp giới điển hành trong một lối
Chung hành tự tiến thật là yên
Kính bái
Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1993
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) Tiến về cõi nào?
2) Tại sao sống không rời?
3) Làm sao qui nguyên một mối được?
4) Người sống cô đơn có thể tu thiền được không?
5) Bé sắp được bạn đạo Melbourne đưa đi du ngoạn, Bé nghĩ sao về việc nầy?
6) Hôm nay Bé lại phải chuẩn bị đi Sydney thăm bạn đạo vài hôm ,rồi sẽ trở về Hong Kong, Bé có
cảm thấy mệt không?
7) Bé đã được bình an đến Sydney, tái ngộ nhiều bạn đạo quí yêu của Bé, Bé có cảm tưởng gì
không?
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1)Hỏi: Tiến về cõi nào?
Ðáp: Thưa tiến về nơi thanh tịnh của nội tâm mà tự giác, thì mới có cơ hội thoát khỏi nghiệp tâm.
Kệ:
Sống vui trong cảnh thanh Phật Trời
Tiến hóa an vui khắp mọi nơi
Thanh tịnh vững bền tâm đạt thức
Thanh thanh diệu diệu sống không rời
2) 17-02-93
Hỏi: Tại sao sống không rời?
Ðáp: Thưa lúc nào cũng nhớ Trời nhớ Phật, cuộc sống lúc nào cũng thanh nhẹcả, không còn bận
rộn trong thương ghét nữa, tiến thẳng vào đại bi mà sống,không cần giận lý này lẽ nọ nữa.
Kệ:
Sống sao cũng cảm sống xong vừa
Chẳng còn bận rộn chẳng thấy thừa
Quang chiếu từ quang trong sắp xếp
An vui thanh nhẹ sống dư thừa
3) 18-02-93
Hỏi: Làm sao qui nguyên một mối được?
Ðáp: Thưa phải tu thiền tự thanh lọc tâm thân, nhẹ hoà nhẹ thì mới có thểqui nguyên ánh sáng từ
bi, hội nhập một mối thanh nhẹ và sáng suốt.
Kệ:
Qui nguyên một mối triển khai vòng
Tâm đạo khai thông tự chuyển tòng
Qui hội tâm lành duyên đạt đạo
Tự mình thông suốt trí thong dong
4) 19-02-93
Hỏi: Người sống cô đơn có thể tu thiền được không?
Ðáp: Thưa người sống cô đơn, ít bận bịu ngoại cảnh, có thể tu thiền để tìm lại nội cảnh của chính
mình, tu tinh tấn lại sẽ khám phá được hồn và vía thì sẽ không bao giờ bị cô đơn.
Kệ:
Tu tâm khai triển tự qui hườn
Khai triển bình tâm chẳng thiệt hơn
Qui hội tâm linh hồn tự giác
Chẳng còn mê loạn ý không sờn
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5) 20-02-93
Hỏi : Bé sắp được bạn đạo Melbourne đưa đi du ngoạn, Bé nghĩ sao về việc nầy?
Ðáp: Bé rất cảm ơn thạnh tình quí mến của các bạn đạo, sắp đưa Bé đi du ngoạn, Bé xét thấy lúc
nào cũng vậy thôi, vẫn nằm trong định luật sanh, trụ, hoại, diệt và hồi sinh. Tâm linh và vật thể
cũng tiến hóa đều đặn như nhau, qui luật hóa hóa sanh sanh, sanh sanh hóa hóa, không ngừng
nghỉ, bắt buộc khôi phục nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên của mọi cảnh vật. Nguyên lý của nó là
vô sanh và bất diệt, nguyên khí trợ duyên cho mọi nơi mọi giới tiến hóa theo định luật mà thôi. Chỉ
có tu thiền tự khôi phục lại nguyên khí tự nhiên và hồn nhiên thì sẽ thấy rõ đạo hơn.
Kệ:
An vui chẳng có tiếc buồn hờn
Thế cảnh qui nguyên rõ biết ơn
Nguyên lý tràn đầy tâm quí đạo
Quân bình giải tiến trí qui hườn
6) 21-02-93
Hỏi: Hôm nay Bé lại phải chuẩn bị đi Sydney thăm bạn đạo vài hôm, rồi sẽ trở về Hong Kong,
Bé có cảm thấy mệt không?
Ðáp: Một mặt vì sinh kế, một mặt vì tình thương, hai phương diện đều tốt cả. Bé luôn luôn chấp
nhận cuộc sống trong lẻ sống, chẳng có gì mệt mỏi cả, đâu đâu cũng đều có Trời Phật ân độ, Bé
không còn lo âu việc gì cả, những người kế tiếp có nhiệm vụ tự lo và phát triển đạo pháp, tùy
duyên thực hành của mọi hành giả.
Kệ:
Thực hành tận độ chúng sanh giới
Khai mở tâm linh sống tuyệt vời
Ðời đạo song hành duyên tự thức
Chuyển động bình tâm tự tới nơi
7) 22-02-92
Hỏi: Bé đã được bình an đến Sydney, tái ngộ nhiều bạn đạo quí yêu của Bé, Bé có cảm tưởng gì
không?
Ðáp: Thưa Bé có cảm tưởng sống lại trong một biển yêu ba năm về trước, mọi người hớn hở trong
một bầu không khí thanh nhẹ, Bé rất cảm động nhìn mọingười đều vui.
Kệ:
Trầm ngâm nguyên lý hưởng đạo mùi
Thơ thới an vui nguyện rèn trui
Chuyển tiếp quân bình tâm nhớ đạo
Chung vui thanh nhẹ tự rèn trui
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Khai Tâm
Nguyên năng sẵn có đời đời

Tầm đường khai triển âm thầm dựng xây

Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao

Chớ nên tạo chức làm Thầy

Hành trình kẻ trước người sau

Luận bàn bình đẳng việc nầy việc kia

Bạc phơ mái tóc mắt màu đổi thay

Cộng đồng nhứt trí chẳng chia

Thực hành tự đạt vui say

Thực thi Đời Đạo chẳng lìa Lý chơn

Phần Thanh phần Trược đổi thay hoài hoài

Mọi người tự thức tùy cơn

Nhơn Ông Hồn Chủ là Ngài

Nhận ta tăm tối chẳng hờn kẻ minh

Ra vô gánh vác lập ngày quang vinh

Sửa mình hòa cảm nhơn tình

Thấm nhuần lại rõ Chơn Tình

Tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời

Đường tơ kẻ tóc tự mình thoát thân

TRỜI ban luận xét chơn lời

Hồi sinh thức giác muôn phần

Học hoài không hết học nơi thanh hòa

Cộng đồng Tiên Phật ban ân người đời

Càng ngày càng tiến càng xa

Học rồi phải trả phải rời

Hồn ra khỏi xác Hồn hòa Hư Không

Phải qui chơn trạng tạo lời thanh cao

Cộng đồng Tiên Phật ước mong

Vô cùng từ thấp đến cao

Dìu cho thiên hạ tiến tòng giải mê

Công bằng nhịp thở cảm giao đồng hành

Chẳng còn câu chấp khen chê

Thế gian của cải hóa sanh

Trung dung tiến hóa hướng về nội tâm

Đổi thay thay đổi đạt thanh đạt hòa

Ly khai ngoại cảnh sai lầm

Tâm thành khai triển lý xa

Trở về chánh pháp chơn Tâm hợp hòa

Cạnh tranh tăm tối khó hòa nơi nơi

Chẳng còn động loạn ta bà

Vạn linh chuyển hóa bởi Trời

Xác Hồn tiến hóa tự hòa Hư Không

Trong vay có trả có Đời dạy ta

Nhìn xem sông núi một vòng

Vô cùng thức giác tương hòa

Vững bền khai triển Thiên tòng cảm giao

Tay không dự cuộc thiết tha nhân tình

Phong ba bảo táp ào ào

Bình sanh học hỏi làm thinh

Sững sờ thanh trụ giữ cao thấp tầng

Học Kiên học Nhẫn sửa mình mới nên

Thực hành bền chí góp phần

Hòa đồng trật tự vững bền

Dựng xây nguồn Đạo cơ tầng giải phân

Vô cùng tiến hóa đạt nền Hư Không

Núi sông cộng tác ân cần

Giải thông chơn trạng khai vòng

Dựng xây Vũ Trụ giữ cân luật TRỜI

Minh Tâm Kiến Tánh Thiên tòng cảm giao

Hòa đồng thanh khí lập Đời

Bên trong sáng suốt thuở nào

Hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa

Bằng lòng cộng tác trước sau dung hòa

Dựng xây của cải lập đà

Không ngoài chơn tánh thật thà

Triển khai vật lý tương hòa cảm minh

Không còn xảo trá gạt mà Đạo Tâm

Loài người thức giác vui tình

Lý Trời siêu diệu thậm thâm

Càn khôn bù đắp tạo minh tạo hòa
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Tranh giành đất hiện cách xa

Thương nhau lại rõ nhiệm mầu

Quên Hồn quên Vía quên hòa nội tâm

Càn Khôn hợp nhứt đuôi đầu khai thông

Tạo thêm chủ nghĩa sai lầm

Trong vòng trật tự góp công

Giết nhau vô lý chẳng tầm Lý chơn

Tình thương huynh đệ giải thông cơ hàn

Hồn là bất diệt qui hườn

Cảnh Đời khai mở nhiều đàng

Vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật Trời

Chung qui cũng phải mở màn phát Tâm

Tay không giáng thế ở Đời

Lòng tham ước vọng khai tâm

Giựt giành tạo khổ khó rời khổ đau

Tùy thời khai triển tùy tâm hợp hòa.
Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Trí Thức và Chơn Tâm
Montréal, ngày 4 tháng 10 năm 1981
Hôm nay là ngày vui trở về của tôi cùng các bạn. Sự hiện diện của các bạn để cho các bạn thấy rõ hơn
rằng, trong cuộc du thuyết trên ba tháng ở Hoa Kỳ và các tỉnh lân cận ở Montréal, các bạn đã thấy rõ sức
khỏe của tôi khôi phục dồi dào. Ân Trên đã ban bố theo công điển mà tôi đã thực hiện. Thực hiện tình
thương và đạo đức. Trên ba tháng dài đăng đẳng, không nhiều thì ít cũng hao tốn sức khỏe, nhưng rốt cuộc
vẫn gặt hái được tốt đẹp trong nội thức và cơ thể tôi vẫn được an khương, hình như lại trẻ hơn một chút.
Cho nên cái phương pháp công phu mà chúng ta đã và đang hành hiện tại, nếu chúng ta nghiêm chỉnh và
đứng đán lo tu thì không bao giờ có sự hao phí. Luôn luôn được sự hổ trợ, thừa tiếp ở Bên Trên, đã ban bố
cho chúng ta sau khi chúng ta đã làm bất cứ điều gì chơn chánh, vì người, sửa mình để tiến hóa. Tôi thiết
tưởng rằng các bạn hiện diện hôm nay tại đây cũng đã gặt hái một phần, tùy theo khả năng hành triển của
các bạn. Khắp năm châu các bạn tu luyện cũng đã góp công một phần về thanh điển hướng thượng, xây
dựng và ước mong sao cái quả địa cầu này càng sớm, đào tạo nhiều thiện nhơn, thiện chí, chịu sửa mình để
hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, để hòa hợp với mọi thức sáng suốt sẵn có của chính mình nhiên hậu mới
đóng góp cho nhân quần. Hiện nay các bạn đã nghe qua những lời thuyết của tôi, không nhiều thì ít. Vì sao
con người cảm thấy đau khổ, vì sự tăm tối, và nếu chúng ta chịu tu để cho nó ổn định, các bạn chịu soi
hồn, pháp luân, thiền định, là lập lại ổn định tam giới trong tiểu thiên địa thì mặc sức mà các bạn học hỏi
trong kinh vô tự, trong nẻo óc bị lố bịch, bị nghẹt, đều trở nên thông.
Chúng ta có cơ hội đồng học, đồng nghiên cứu, đồng tiến. Quí biết là bao nhiêu! Sự phát tâm của huynh đệ
tỷ muội, đã chịu ngồi chung với nhau để nghiên cứu thực chất của chính mình. Chúng ta không có lợi
dụng, chúng ta không có quảng cáo. Chúng ta không làm nhiều điều mà những người khác đã làm, thừa cơ
vụ lợi. Chúng ta không làm điều đó. Chúng ta phải nghiên cứu thực chất. Mỗi người đều có thực chất, mỗi
người đều biết thương yêu. Mỗi người đều có tâm linh và cố gắng xây dựng tâm linh cho chính họ. Hằng
tuần các bạn đã tương ngộ với sự cố gắng, tuy rằng ở nơi đất khách quê người không có tiện như ở xứ sở
của chúng ta, nhưng mà mỗi tuần các bạn đã nôn nao đền ngày nghỉ và tương ngộ để học hỏi, để thực hành
đạo pháp.
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Ðó là điều cao quí, đó là cứu cánh của suốt cả hành trình vô cùng tận của mọi sanh linh tại thế. Thì các bạn
chịu tu, chịu sửa, chịu nghiên cứu, chịu bàn bạc thì sự đóng góp vô cùng cho cả càn khôn vũ trụ. Nhiều
người chưa hiểu đế giá trị của càn khôn vũ trụ, đâm ra nghi nan việc này việc kia việc nọ. Nhưng mà rốt
cuộc rồi các bạn chịu hành, chịu tu, chịu tự tiến, thì thấy rõ trách nhiệm của chính mình. Trách nhiệm hiện
hữu mình phải làm cái gì đây? Chúng ta có hơi thở nhẹ, chúng ta đã ý thức rõ rằng : sự đóng góp đó cả càn
khôn vũ trụ đem lại cho chúng ta, đâu có phải là chúng ta đương nhiên có đâu. Lần lần rồi các bạn mới
thấy rằng : Té ra tôi đã hoàn tất trên hành trình của tôi, tôi càng tu tôi càng thầy rõ tôi nhiều hơn. Càng tu
tôi bước thẳng vào thực chất của tôi, để tôi tìm tôi, nguyên năng của tôi, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Tôi
đang tìm trong sự thắc mắc đó, mọi người đã và đang có, và chính mọi người phải tìm mới có chứ không ai
tìm dùm cho mình .
Cho nên tôi thường nói rằng : Chúa hay là Phật tái sanh tại thế đi nữa, các bạn không biết hỏi gì hơn là các
bạn phải đi gần ngài. Và Chúa với Phật có giáng trần hay là không? Có! Có giáng trần, giáng luôn luôn,
giáng trong tâm thức của các bạn là sự đau khổ, sự vui buồn lẫn lộn trong nội thức của các bạn. Mà tại sao
giáng với sự vui buồn, đau khổ? Vì sự đau khổ đó nó mới thức tâm, nó làm cho các bạn càng ngày càng
thức tâm. Càng hiểu bạn và thắc mắc rằng bạn ở đâu đến đây mà phải gánh một gánh nặng như thế này và
không có thể giải thoát được. Tình đi tính lại cũng tính không xong, mà rốt cuộc chỉ có tu rồi, đạt đến
thanh tịnh rồi các bạn thấy rằng : chính ta động mà thôi, chấp nhận là tiến, chấp nhận là qua, chấp nhận là
đạt. Mà cả càn khôn vũ trụ, cả nhân loại nhân quần cũng đang tức tối mà không hiểu được, tại sao Thượng
Ðế cho chúng ta gặp những cái cảnh tức tối, đau khổ, buồn bực như thế này, để làm gì? Có tức mới có tiến,
có khổ mới thấy hạnh phúc!
Cho nên chúng ta phải thấy rõ con đường đi của chúng ta : dài đăng đảng, không phải đơn giản, không phải
trong nháy mắt mà có thể hoàn tất hành trình được. Cho nên chúng ta phải trì chí trong cái hành niệm, vừa
tu, vừa hiểu và tìm hiểu nguyên lý, mà để thực hiện tình thương vàođạo đức. Nếu không tìm hiểu nguyên
lý, nguyên lai của mọi sự việc thì vạn sự bất thành. Ðó là do tánh điều khiển cuộc hành trình. Nếu các bạn
biết tự điều khiển cuộc hành trình bằng ý chí, bằng phần hồn thì mọi sự sẽ êm đẹp ở tương lai. Cho nên
chúng ta đã có cơ hội để thực hiện và tìm cái niềm tin sẵn có của chính mình, giữ vững lập trường trong
tình thương đạo đức của Thượng Ðế và sẽ noi theo gương vô cùng.
Cho nên chúng ta có cơ hội được tiếp xúc với cha mẹ chúng ta tại thế, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với các
con chúng ta tại thế, để thấy sự thương yêu của cha mẹ là của Thượng Ðế, của Ðức Mẹ tình thương, đã ban
bố cho chúng ta từ ly từ tí, xây dựng cho chúng ta tùy khả năng tiến hóa của chính mình. Thì các bạn đã có
cơ hội đó, cả càn khôn vũ trụ nhân sinh đã có cơ hội đó, phải học và phải tiến, bắt buộc các bạn phải học.
Cho nên con người ở thế gian nó trì trệ, vì cái bản chất lười biếng của nó, cho nên nó trì trệ, qua được là
qua. Thành ra nó nhiều khi, các bạn cũng nguyện học pháp này nhưng mà tới giờ phút công phu lại dãi đãi,
vì hứa hẹn, rồi trì trệ. Ðó, rồi gây cho tâm thức các bạn nó tăm tối và nhờ đó các bạn mới thấy rõ rằng
chính mình đã tạo cái chuyện không ổn cho chính mình mà thôi. Cho nên trong một cái cuộc du thuyết
đây, tôi cũng đã ngộ rất nhiều về chơn lý và trao đổi rất nhiều với các bạn khắp các nơi trong sự thắc mắc
và khao khát sự công bằng của nội thức. Do đó cuộc đi chính một mình tôi nhưng mà các bạn đã cùng đi
với tôi. Chúng ta đồng đi và chúng ta đồng hiểu, chúng ta đồng học. Lời nói của tôi được ghi âm trở về cho
các bạn đầy đủ, tôi thiết tưởng rằng các bạn cũng đã và đang nghiên cứu những gì mà chúng ta đã và đang
thực hành và đạt một phần nào trong nội thức.
Cho nên chúng ta sống trong vui, sống trong hư không đại định, sống trong không cần những gì vá víu tại
thế nhưng mà chúng ta tìm thực chất trong nội thức. Cho nên các bạn đều có cơ hội nghiên cứu để thăng
hoa tư tưởng. Cho nên cái nhân duyên đã đến với chúng ta. Chúng ta dù xa cách quê hương, xa cách những
bạn đạo thương quí ở Việt Nam, nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ tái ngộ được, nếu người nào chịu trì chí lo
tu luyện, biết cái cơ hội giải nghiệp hiện tại. Cả khắp thế giới mọi người cũng phải có cơ hội học hỏi trong
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chu trình giải nghiệp để thăng hoa thì chúng ta không còn chán nữa. Và chúng ta thích thú chấp nhận lo tu,
lo luyện để mong một ngày nào chúng ta sẽ tương ngộ trong cái chỗ thanh nhẹ quí báu hơn. Mọi người
chịu thanh lọc, là sẽ có kết quả tốt. Mọi người không chịu thanh lọc, thì sống trong sự hục hặc, nghi nan
lẫn nhau, thì các bạn có học cho hết sách đi nữa cũng chả làm được gì, không làm được một trò trống gì.
Thanh nhẹ để khai triển tâm linh của chính bạn! (còn tiếp)
Thông Báo của Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
23.04.2019
Kính thưa quý bạn đạo,
BTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế đã nhận tất cả 5 đơn xin tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế năm 2020 như sau:
1. Nam California, xin tổ chứ c trên đất liền
2. Calgary, Canada
3. Sydney, Úc châu, Du Thuyền South Pacific Islands
4. Á Châu (Singapore hoặc Thái Lan)
5. Orlando, Florida (du thuyền)
Chúng tôi cảm ơn sự hăng say đóng góp của quý bạn. Vì 5 địa điểm đã đủ cho bạn đaọ lựa chọn, chúng tôi
xin thông báo ngưng nhận đơn xin tổ chức Đại Hội cho năm 2020.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Kèm theo là hai thơ xin tổ chức của quý hội
1) HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
THÔNG BÁO
Chúng tôi Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin gởi thư này đến Ban Tổ Chức Đại Hội và
bạn đạo thế giới với ước mong được tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39 năm 2020 tại miền Nam
California.
Sau Đại Hội CHUNG VUI HẠNH NGỘ 2012 đã là một thời gian khá dài, nay chúng tôi thiết tha mong
bạn đạo trở về miền đất "nắng ấm, tình nồng" nơi đã có rất nhiều kỷ niệm yêu thương đã khắc ghi hình
dáng của Đức Thầy kính yêu. Chúng ta cùng viếng thăm một công trình mà Đức Thầy đã chung sức với
bạn đạo thế giới, bạn đạo địa phương chung xây ngôi nhà tâm linh mà ĐứcThầy đã nói đó là "CƠ ĐỒ
TÂM LINH CỦA THỰƠNG ĐẾ"; đó là Thiền viện Vĩ-Kiên và gần đây hơn là Trụ sở Xây Dựng Vô Vi
khang trang giữa lòng thành phố nơi mà có rất nhiều tôn giáo của người Việt chúng ta. Trải qua mấy mươi
năm, nay những bạn đạo kỳ cựu từ buổi đầu này đã trở thành những vị cao niên không còn đủ sức vượt
đường xa đi dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế. Đây là lý do mà chúng tôi quyết định không tổ chức Du Thuyền
mà sẽ xin tổ chức trên đất liền để tất cả bạn đạo Nam Cali từ bé thơ đến các vị cao niên đều có thể tham dự
ngày sum họp đại gia đình VÔ VI này và đây cũng là sự mong muốn của bạn đạo khắp nơi đang "HƯỚNG
VỀ CALI ".
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Đến với Nam Cali để chúng ta cùng chung sống trong:
- Khách sạn Mariott ở Irvine sang trọng.
- Rất nhiều địa điểm vui chơi như Disneyland, Sea World, Universal Studios Hollywood...
- Một bờ biển dài với nhiều thắng cảnh, một đảo Catalina tuyệt vời.
- Một Little Sài Gòn nổi tiếng trên thế giới cùng vô số các nhà hàng, thức ăn phong phú toàn là đặc
sản của 3 miền làm người thưởng thức một lần mong muốn sớm quay lại.
- Rất nhiều cửa hàng mua sắm với giá cả thật hấp dẫn.
Và đặc biệt hơn là sự nhiệt tình, ưu ái của bạn đạo Nam Cali luôn sẵn sàng chào đón bạn đạo thế giới.
Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California.
Hội Trưởng Lâm Huỳnh Mai.
=========
2) Đơn xin tổ chức Đại Hội 2020 tại Orlando, Florida
Ngày 21, tháng 4, 2019
Xin chào BTC và Bạn đạo,
Trong kỳ Đại Hội Vô Vi 2020, con xin BTC và Bạn Đạo có thể tổ chức ở Orlando, Florida.
Bạn đạo có thể chọn tổ chức đi du thuyền như lúc trước khi Thầy còn. Du thuyền thì chúng ta có thể sống
7 ngày (thay vì 3 ngày) trên một trong những thuyền lớn nhứt của thế giới--Oasis of the Sea của hãng
Royal Carribean. Ngoài sự tận tình phục vụ của chuyên viên của hãng tàu, bạn có thể hưởng được không
khí trong lành và gió mát của mặt biển. Thuyền sẽ ghé qua nhiều nơi để bạn đạo có thể thăm quan và nhiều
bãi biển để các bạn đạo có thể tắm nước muối và hưởng sự thiên nhiên của biển và mặt trời. Trên thuyền
cũng tổ chức nhiều chương trình không dễ gì coi hoặc tham gia trên đất liền.
Quan trọng nhứt là con cảm thấy Florida là một địa điểm mà Thầy muốn được chọn. Chi tiết nầy con sẽ
trình bày ở Đại Hội kỳ tới.
Thành thật cảm ơn BTC và toàn thể bạn đạo.
Kính mến,
Trần thị Ngọc Bích
BẠN ĐẠO VIẾT
XUÂN VỀ THIỀN-VIỆN VĨ-KIÊN!
Suốt mấy mươi năm, con đường xa lộ dẫn đến TVHK đã trở thành quen thuộc với Bạn đạo nam
California. Sau một thời gian dài phục vụ người tu, tự nó cũng được thăng hoa đổi mới, lớn rộng và kiên
cố hơn. Vật chất còn vậy nói chi là người thực hành PLVVKHHBPP ...cảm xúc dâng cao khi được đi trên
con đường êm ả, rộng mở với không gian của trời xuân đẹp như một bức tranh, màu sắc hòa quyện cho tôi
cảm giác như đang đi về cõi thiên thai. Một trời xuân với ngàn hoa khoe sắc cùng những thảm cỏ xanh
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mướt như vô tận khiến tôi không thể không viết bài mời các bạn đạo về thăm thiền viện Vĩ-Kiên và thưởng
thức không gian tràn đầy sức sống của trời xuân để nhớ, để thương Đức Thầy kính yêu!
Đường về VĨ KIÊN, xa xa là những dãy núi cao, một vài ngọn hướng đông bắc vẫn còn phủ trắng
tuyết. Bầu trời xanh trong, nắng vàng tươi thắm, hai bên đường đồi cỏ non xanh mượt mà như một lớp
thảm nhung thêm vào đó là sắc màu của những loại hoa, có nơi như là một cánh đồng hoa, sắc màu tươi
thắm tạo thành một thiên đường hạ giới. Mùa XUÂN năm nay đẹp một cách lạ thường! Buổi thiền đầu
xuân được bắt đầu, Thiên - Địa - Nhân một sự kết họp hoàn mỹ đã cho tôi cảm giác thật thấm thía tình yêu
thương luôn luân chuyển như gió như mây trong bầu trời đạo của chúng ta. Tuy vừa trải qua những ngày
tháng khó khăn. .. từ mùa hè năm trước thiền viện Vĩ-Kiên tạm ngưng hoạt động để sửa lại giếng nước,
cuối cùng một giếng nước mới đã hoàn tất nhưng muốn được sạch sẽ tươm tất thì cần phải dọn dẹp rất
nhiều thứ mới có thể đón chào bạn đạo khắp nơi về thăm.
Xuân về khiến vạn vật bừng sống dậy sau những tháng ngày lạnh lẽo, băng giá, thiền viện VĩKiên cũng không khác. Suốt 3 tháng trong giá rét và cô quạnh vì thiếu vắng bạn thiền nên khi xuân vừa
đến những búp hoa xinh xắn, những chồi non đã nhanh chóng vươn mình trên những cành cây cằn cỗi.
Hoa Mai vàng, Đào đỏ, hồng, trắng đang khoe sắc trong nắng xuân và một rừng cây hoa Wooddog, hàng
ngàn, hàng ngàn búp hoa trên cành cùng bao nhiêu loài hoa mà tôi không rõ tên mọc ven đường như muốn
mời gọi bạn đạo từ khắp nơi mau quay về. Như đã định sẵn mỗi đầu tháng, bắt đầu vào mùa xuân cho đến
tháng 12, bạn đạo Trụ sở Xây Dựng Vô Vi chúng ta sẽ đến thiền viện Vĩ-Kiên để chung Thiền, cùng tận
hưởng không khí trong lành đầy thanh quang điển lành nơi đây. Nhưng trước hết phải là một sự nỗ lực
,chung sức của nhiều người để thu dọn những cỏ lá ứ đọng suốt một mùa đông. Sáng thứ bảy ,tôi, anh
Long, Thy Anh, Huy và Thái làm Bác Tài đưa chúng tôi đến thiền viện. Kim Anh, Ngọc và anh Luân đến
sau vì phải đi chợ. Đến chiều Minh Đoàn, Uyên, Bình Minh lại đến tiếp tế bắp và trái cây. Tối đó anh Tươi
và Hồng mang tới đầy đủ nguyên liệu để nấu nồi phở cho ngày mai. Phải công nhận là anh Tươi cho ăn
món phở xuất sắc, chưa bao giờ tôi ăn phở chay ngon đến vậy, quãng cáo này sẽ làm Tươi mệt dài dài
đây! Sáng sớm chủ nhật, mới hơn 7 giờ đã thấy xe anh Lộc xuất hiện, tiếp đến hai em Hiền và Điền, anh
khanh, anh Hiệp, chị Phượng anh Thiện cùng 2 người bạn đạo mà tôi không biết tên. Trước đây 2 tuần
nghe nói sau mùa đông dài lá cây và cỏ dại đã ngập tràn lối đi cần phải dọn dẹp nhưng vì bạn đạo phải đi
dự Tang Lễ ,tiễn đưa anh Thuỵ lần cuối nên phải đổi lại tuần này chứ không thể chờ đến đầu tháng năm vì
nghe thì cũng thấy sợ ... làm mất đi hình ảnh khang trang của thiền viện Vĩ-Kiên nhưng đến nơi nhìn cũng
không đến nổi. .. tưởng là tin bị thổi phồng. Chừng hỏi ra mới biết, hôm qua Bành Chi và anh Tân đã đến
và giúp dọn dẹp hết phần cỏ rồi. Hoan hô tinh thần phục vụ của hai bạn, cảm ơn hai bạn rất, rất nhiều. Vậy
là phần còn lại là đường niệm hành và sân sau từ phòng Đức Thầy nhìn ra đã được chúng tôi dọn dẹp sạch
sẽ, đẹp mắt. Các bạn có thể nhìn thấy từ hình ảnh của Minh Đoàn gởi. Cảm ơn Minh đã cho bài vọng cổ
quá là hay. Vừa nghe tiếng hát ngọt ngào của cố danh ca Hữu Phước, vừa thấm thía tình Thầy, vừa xem
hình ảnh của TVVK, tôi và các bạn chung sức hôm đó thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy " công trình " của
mình. Lần sau mình sẽ chụp before and after nhé, như vậy mới thấy công sức, sự kiên trì của bạn đạo từ
mấy mươi năm qua vì có câu hát : " Đố ai quét sạch lá vàng để tôi khuyên gió, gió đừng rung cây " mà còn
là rừng cây nữa phải không các bạn? Cho nên mới càng trân quí, thán phục tinh thần phục vụ của những
người đi trước.Người vui nhất là chị Quí, chị cứ than bạn đạo dạo này ít lên Thiền viện và chị rất mong
Hội vận động để bạn đạo về đây tu học và hưởng được không khí trong lành cùng luồng thanh điển mà
Đức Thầy luôn quang chiếu. Tâm tưởng sự thành, tôi đồng ý nghĩ với chị và ước mong tất cả chúng ta
cùng hướng về Thiền viện Vĩ-Kiên, chúng ta cùng vui hưởng bầu trời thanh điển.
Sau một ngày làm việc, tối đến chúng tôi cùng ngồi hàn huyên tâm sự với nhau, cùng thưởng
thức những món ăn ngon, những buổi thiền thanh nhẹ, một buổi học vui vẽ, được hít thở không khí trong
lành cùng được ngắm nhìn khung cảnh trời xuân những bông hoa tươi thắm mọi người đều cảm thấy hạnh
phúc. Con đường đạo vẫn luôn là sự tiếp nối, sự nối kết bền vững đến muôn vạn đời sau. Tình Thầy, tình
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 9/10

Bạn, tình Trời Đất luôn hòa quyện. Hoá hoá, sanh sanh của vạn vật mà cái gần nhất mà chúng ta phải lo
dọn dẹp gần như là hàng tháng hàng tuần đó là lá cỏ của TVVK mà gần hơn nữa chính là bản thân mình
nếu không lo tu bổ sữa chữa hằng ngày thì dù bản chất có tốt đến đâu thì cũng sẽ như con đường niệm
hành này bị phủ kín bởi lá cỏ. .. Vừa dọn đi những lá khô phủ đầy con đường, vừa cảm thương từng viên
gạch nặng tình yêu thương mà những người đi trước đã gây dựng cho mình con đường niệm hành này ...
cái mệt tự nhiên tan biến tình yêu thương như làn gió xuân mát diu tâm hồn. Tất cả như có như không, biết
bao người đã chung sức chung lòng cùng Tổ - Thầy để xây dựng, phát triển nguồn đạo và bảo tồn ngôi nhà
tâm linh này. Càng nghĩ, tôi càng thấy thương quí tất cả các bạn đạo, có người vẫn còn đây,có người đã về
miền cực lạc, có người vì vướng mắc trần đời không đến và cũng có người đổi thay rẽ nhánh ... nhưng tất
cả đều là bài học quý báu để đưa chúng ta trở về nguồn cội.
" Diệu huyền giây phút hiện tiền,
Tâm hành thanh thản huyền Thiên nhiệm mầu. "
Không còn gì quí hơn khi cái mình đang có là được hưởng bầu thanh khí trong lành để hồn
mình hòa cảm đạo mùi Cha ban. Dù có nhắm mắt hay mở mắt thì tiên cảnh vẫn quanh ta. Ước mong các
bạn đọc sẽ thương nhớ VĨ KIÊN mà mau về đây. Mỗi mùa đều có sắc màu và ý nghĩa riêng của nó thế nên
thiền viện Vĩ-Kiên đẹp bốn mùa nhưng mùa xuân là mùa vươn sức sống của vạn vật trong đó có cả chúng
ta. Đức Thầy đã từng nói với tôi : " Mùa xuân sẽ làm cho con người yếu tăng thêm sức sống như cây khô
héo trong đông khi xuân về vươn cành trổ lá tràn đầy nhựa sống. " Hãy tận hưởng những gì mà Thượng Đế
đã ân ban cho chúng ta. Đem thanh khí hoá thành điển khí như ý của ĐứcThầy đã mong ước khi xây dựng
ngôi nhà Tâm linh này. Thành tâm thương chúc quí bạn đạo thật nhiều sức khỏe - tâm thân an lạc - tu hành
viên mãn.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH
Quí thương.
Lâm Huỳnh Mai ( Ca )
Ngày 20 tháng 4 năm 2019
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