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Kiến Tánh
Kiến tánh sửa tu hành chơn pháp
Khai triển vô cùng rõ trước sau
Minh đạo hiểu đời là loạn động
Khổ hành tự thức giải bền lâu
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 ÐạoTâm 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) Bao nhiêu người thân yêu bao quanh Bé, Bé có định thần được không?
2) Những người tu còn đặt điều nói xấu người khác thì hậu quả sẽ đi đến đâu?
3) Người chơn tu hướng về dâm dục thì sao?
4) Người đời thích tham gia tu học nhưng trong một thời gian rồi thay đổi bất ngờ và
chán nản là sao?
5) Tại sao những sự thắc mắc của người đời vẫn còn hoài?
6) Hôm nay là ngày đầu năm 1994, Bé cảm thấy đời có gì thay đổi không?
7) Làm sao đạt được tâm thức thanh nhẹ?
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1) 27-12-93
Hỏi: Bao nhiêu người thân yêu bao quanh Bé, Bé có định thần được không?
Ðáp: Thưa lúc nào Bé cũng định thần được, nó là tập quán của suốt cuộc đời tu học của
Bé. Một lần định thần là một lần giải quyết được rất nhiều việc về tâm linh. Bé không có
gì sung sướng bằng lúc định thần, nhờ đó mà Bé được an lạc và vui tươi.
Kệ:
Tâm linh phát triển vui cười tiến
Chẳng có lân la chẳng có phiền
Nhiễu động không còn trong tuệ giác
Tâm hành thanh nhẹ tự mình xuyên
2) 28-12-93
Hỏi: Những người tu còn đặt điều nói xấu người khác thì hậu quả sẽ đi đến đâu?
Ðáp: Thưa những người tu còn đi nói xấu người khác, thì tâm làm thân chịu, tự giam hãm
mình trong lãnh vực eo hẹp, không phát triển được đạo tâm, cuối cùng chỉ lãnh lấy một
sự đau khổ của nội tâm, tự mình không giải quyết được, luôn luôn tự đắc tưởng lầm là đã
đạt thành.
Kệ:
Tâm hành chánh pháp không sanh chuyện
Giải tiến không ngừng tự tiến xuyên
Hai nẽo đạo đời tâm tự thức
Chẳng còn mê chấp tự tham thiền
3) 29-12-93
Hỏi: Người chơn tu hướng về dâm dục thì sao?
Ðáp: Người xưng danh tu đắc còn hướng về dâm dục, tức là tâm quỉ tái bồi, tạo nạn cho
chính mình, hậu quả khổ nạn triền miên.
Kệ:
Khổ! Không phát triển lại đảo điên
Tâm thức không hiền động triền miên
Dục giới hoành hành trong thiếu trí
Không thành tâm đạo lại hành điên
4) 30-12-93
Hỏi: Người đời thích tham gia tu học nhưng trong một thời gian rồi thay đổi bất ngờ
và chán nản là sao?
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Ðáp: Những người thích tham gia tu học trong một thời gian rồi chán nản là vì tự bỏ quên
lập trường của chính mình, tâm không trụ, trí không sáng, thiếu nhịn nhục, hướng ngoại
tạo khổ cho chính mình mà không hay. Ngược lại, dốc lòng tu học cho đến cùng, tự nêu
cao dũng chí thăng hoa thì đường đi sẽ được rộng mở và an nhiên tự tại, mặc cho đời thử
thách.
Kệ:
Sóng nhồi cũng vậy trí vô can
Trí triển tâm minh chẳng bẻ bàng
Chơn hồn thanh nhẹ từ quang tiến
Chẳng khổ chẳng vui chẳng bàng hoàng
5) 31-12-93
Hỏi: Tại sao những sự thắc mắc của người đời vẫn còn hoài?
Ðáp: Thưa những sự thắc mắc đến từ sự tăm tối của nhơn sinh, vì hồn vẫn bị giam hãm
trong sự tăm tối của thể xác cho nên người đời được thì vui còn không được thì buồn, lúc
nào cũng thiếu thốn ánh sáng trong nội tâm, rất khó khôi phục sự thanh tịnh từ xa xưa đã
đánh mất. Ngược lại người chịu tu thiền thì sẽ dần dần khôi phục tùy theo sự kiên tâm
thực hành thanh tịnh thì mới có kết quả tốt, cũng không ngoài sự nhịn nhục trong thực
hành.
Kệ:
Thực hành giải tiến tâm trần trược
Giải chấp phá mê tự hướng về
Một cõi thanh cao hợp thức tiến
Không còn giao động thức muôn bề
6) 01-01-94
Hỏi: Hôm nay là ngày đầu năm 1994, Bé cảm thấy đời có gì thay đổi không?
Ðáp: Trọn một năm 1993 tràn đầy sự thử thách của cuộc sống để đưa phần hồn trở về với
tâm linh, từ từ kiến trúc thành một khối hòa bình ở tương lai. Bắt đầu năm 1994, mỗi
người đều hy vọng trong hy vọng, người đời và người tu cũng vậy, cầu chúc mọi người
bình an. Năm đã qua thử thách rất nhiều, năm nay chỉ có chấp nhận tiến hóa mà thôi.
Kệ:
Thực hành phát triển chẳng lôi thôi
Trật tự thương yêu chuyển thức hồi
Tự kiểm chơn hồn trong tiến hóa
Càn khôn vũ trụ tiến luân hồi
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7) 02-01-94
Hỏi: Làm sao đạt được tâm thức thanh nhẹ?
Ðáp: Thưa muốn đạt được tâm thức thanh nhẹ, phải tự cảm thức được sự vọng động và
dứt khoát thì mới đạt được tâm thức thanh nhẹ. Tùy theo sự hướng tâm của hành giả thì
mới có cơ hội thanh nhẹ tùy theo sự quán thông của trình độ tự nhiên và hồn nhiên.
Kệ:
Cảm thông chẳng có tâm phiền
Phát triển chơn hồn tự tiến xuyên
Buông bỏ tình đời tâm bớt loạn
Về không thanh nhẹ lại càng yên
CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Kiếp người
Kiếp người không thật bạn ơi,
Giữ hồn tu tiến nơi nơi an toàn.
Đạo tâm khai triển nhiều màn,
Rõ hình, rõ bóng, rõ đàng ta đi.
Chẳng cần tập tụng nghĩ suy,
Hồn nhiên tiến hóa tùy nghi thực hành.
Hồn tri nguyên lý đạo mầu,
Thanh thanh nhẹ nhẹ đành rành trao tâm.
Xuất hồn thức giải siêu âm,
Nguyên năng sẳn có ngấm ngầm bên trong.
Chẳng cần trong ước ngoài mong,
Từ bi rộng mở thong dong đạo đời.
Xét mình tu học thảnh thơi,
Ơn Trời ban xuống thăng hoa đẹp tình.
Cùng chung nguyên lý cùng nhà,
An nhàn vui sống chan hòa thương yêu.
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)
Cho nên qua một cơn nhồì quả, nó có nhiều chi tiết mà có thể làm cho chúng ta sụp đổ trong giai
đoạn đụng phải những chi tiết, nhưng mà ý chí chúng ta phải vun bồi! Nắm đó mà đi tới, không
bị kẹt nữa, phong ba bão táp là cảnh thường tình đã đến với chúng ta, tham sân si hỉ nộ ái ố dục
là phong ba bão táp đó bạn ơi! Nó luân chuyển trong trí óc và trong thể xác các bạn không ngừng
nghỉ đến ngày hôm nay! Cái thiên cơ của tiểu thiên địa biến chuyển từ ly từ tí. Nhưng mà các
bạn chưa thanh tịnh chưa thấy rồi truy tầm thiên cơ! Nghe lời bên ngoài vô ích, tất cả là bên
trong của các bạn mà thôi! Tại sao cảm thấy đau đớn? Yếu hèn cảm thấy đau đớn mà nếu các
bạn là dũng mãnh lên thì không có đau đớn, chúng ta kẹt ở trong thế kẹt rồi thì không thấy sự
đau đớn, mà xuất đi ra!
Cho nên các bạn có cái Pháp Luân Thường Chuyển, hít vô cùng, hít ngộp thở, đó là các bạn có
cơ hội xuất! Cho nên cái phương thiền của chúng ta là phải tiến để rõ cái thiên cơ mật pháp trong
tiểu thiên địa của chính chúng ta. Rồi chúng ta xuất ra mới học cái mật pháp của Ðại thiên địa
càn khôn vũ trụ, hằng ngày hằng giờ biến chuyển trong tâm thức của chúng sanh nhưng mà
chúng sanh không hiểu sự liên hệ không ngừng nghỉ, càn khôn vũ trụ biến chuyển, tâm thức của
các bạn cũng biến chuyển mà không hiểu! Nhiều khi các bạn bực bội hay là nhiều khi các bạn
cảm thấy nhẹ nhõm, có thật sự như vậy! Các bạn thanh tịnh đi rồi nghe lại những cuộn băng này
tôi đã phân tách rồi các bạn thấy sự biến chuyển của các bạn liên hệ với sự biến chuyển của càn
khôn vũ trụ! Tâm động thì thần tri! Các bạn nghĩ xấu cho một người nào là các bạn tự giam hãm
các bạn rõ ràng! Phải thức tâm điều này! Ðiều này là điều quan trọng của hành gỉả Vô Vi, phải
tìm hiểu cái sự đóng góp quí báu của vạn linh đã đưa đến với chúng ta! Chúng ta phải giữ lấy để
đi vì ý chí chúng ta không bao giờ bị cắt đứt và sự sáng suốt của chúng ta không bị một phần nào
có thể che dấu được trừ ta chấp nhận!
Cho nên ta hiểu điều này thì ta ôm cái dũng chí đó đi tới không bị trở ngại nữa! Chúng ta sống
với thanh khí cả càn khôn vũ trụ nhẹ nhàng và nếu chúng ta sống hẳn vào đó là tâm thức chúng
ta vẫn tiêu dao nơi tiên cảnh!
Giờ phút nhẹ nhàng chúng ta có cơ hội chung thiền cùng nhau, chúng ta đã nhắm mắt an lặng
làm cho lặng, làm cho : Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần! Ðó là
cái thời gian tiêu dao thắng cảnh, nhẹ nhàng vô cùng, đưa hồn về nguồn cội tùy theo tâm thức
tiến hóa! Cho nên phải đạt mục đích trước khi ta đi, thì chắc chắn chúng ta phải đến!
Bất cứ trở ngại gì, đau khổ gì, bắt đầu từ ngày nay trở đi các bạn cứ nghĩ rằng : Tôi trên hành
trình hành hương trở về nguồn cội, đều phải có như vậy mới là đúng! Nếu vuốt ve tôi mãi là sẽ
gây sự yếu hèn cho chính tôi, mà thúc đầy sự dũng tiến của chính tôi thì mới thật sự thấy thực
chất của tôi và thấy tôi có khả năng tự đi thay vì chờ đợi sự giúp đở!
Cho nên chúng ta lại có cơ duyên đồng tu đồng học, bao nhiêu chi tiết, bao nhiêu sự kích động
và phản động hằng tuần đã đến với chúng ta và chúng ta lại được hướng độ mau lẹ hơn, gia bội
hơn, cấp tốc hơn, học khóa cấp tốc rõ ràng! Mới có một hai tuần các bạn thấy rõ tiên địa nhơn;
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cảnh trời, nhân loại, mặt đất! Sự hóa hóa sanh sanh tiến hóa không ngừng nghỉ cả càn khôn vũ
trụ! Cảnh địa ngục trong tâm đã bị phá vỡ, ôm ấp sự tranh chấp bây giờ sự tranh chấp nó tản mát
và không còn gì nữa! Muốn học khóa cấp tốc phải chịu đựng, mà sau khi chịu đựng rồi mới là
hồi tâm. Hồi tâm rồi mới là cảm ơn bước đường chúng ta! Cho chúng ta đi trên bước đường đó,
bước đường đó quí giá vô cùng và chúng ta bằng lòng thấy để cho người khác chấp nhận học cái
đó! Nếu không học không bao giờ tới! Cho nên đòi hỏi sự thực hành! Vô Vi rốt cuộc chỉ đòi hỏi
có sự thực hành mà thôi! Còn lý thuyết thì tràng giang đại hải! Thực hành rồi chúng ta mới thấy,
nhưng mật pháp nằm trong tâm khảm của mọi người! Mà nếu mọi người chịu mở là nó đến đích,
rất rõ ràng như ban ngày!
Cho nên tôi thấy rằng duyên lành đã đến với huynh đệ tỉ muội của chúng ta, ngày nay là ngày
chót trong giờ thiền của cuộc đại hội, đây rồi anh em phải lãnh hội trở về tự học, tự tu và chấp
nhận mọi hoàn cảnh hiện hành để tự tiến! Chúng ta không phải là nguồn gốc tại đây nhưng mà
chúng ta đã từ trên kia xuống thế gian học hỏi thì chúng ta phải xứng đáng trở về với mọi sự
thanh nhẹ sẵn có bên trên! Không còn sự trốn tránh mà tạo ra cái sự xảo trá cho chính mình! Phải
hiên ngang đứng ra học những bài học của Thượng Ðế đã ân ban để dìu tiến chúng ta, chúng ta
mới vun bồi thành một dũng chí về đó mới hòa tan trong dũng chí sống động. Cho nên muốn
thoát phàm phải xây dựng ý chí!
Ðạt được ý chí phải vun bồi triệt để và giữ lấy phần sáng suốt đó mãi mãi đời đời tiến hóa! Cho
nên con người thường thường hay trách móc Trời Phật vì sự sai lầm! Bề Trên luôn luôn ân ban
và thương yêu! Cho nên lắm lúc chúng ta phải cảm động rơi lụy thâu đêm vì chúng ta bê trễ mà
phiền trách bề trên đã trách chúng ta bê trễ! Vì bề trên đã thấy rõ bê trễ là có dũng chí! Chúng ta
không xử dụng cũng chí mà cứ lệ thuộc bởi sự cầu xin thì làm sao chúng ta tiến hóa được! Cho
nên tự chủ thực hành!
Cho nên mọi phương tiện là độ nhơn tiến hóa! Chớ chúng ta thấy rõ đống phân và để cho chúng
ta càng ngày càng ý thức giá trị của đống phân, cũng đang tham gia trong đại cuộc hóa hóa sanh
sanh! Ðống rác kia cũng đang tham gia đại cuộc hóa hóa sanh sanh! Chấp nhận qua cơn điêu
luyện trở thành phân bón cứu độ chúng sanh! Rất rõ ràng!
Cho nên chúng ta phải hiểu điều này, đừng khinh khi những điều nhỏ đó! Những cái chuyện nhỏ
đó nó đưa chúng ta tới cái chuyện lớn mà chính nó là lớn mà chúng ta không thấy! Vì người
phàm mắt thịt, tâm phàm eo hẹp! Cho đó là không cần thiết! Nhưng mà kỳ thật các phương diện
đều cần thiết cho tâm linh tiến hóa!
Khi chúng ta hiểu như vậy thì cái thức hòa đồng chúng ta sẽ bành trướng và tâm chúng ta sẽ
càng ngày càng an lạc! Không chấp vào một phạm vi nào nhưng mà hòa đồng, hòa tan với tất cả
mọi phạm vi! Hỏi chớ trở về vị trí gì? Thật sự trở về vị trí đó! Người tu Vô Vi phải trở về vị trí
của căn bản của chính chúng ta! Không còn lệ thuộc trong yếu hèn như người say rượu nữa! Ði
tới, học hỏi, tiến hóa! (còn tiếp)
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Đề tài suy gẫm
Đầu Thai
Đầu Thai: Phần hồn chúng ta là một điểm linh quang, phân ly bởi Thượng Đế giáng sanh xuống
thế gian. Thì khi đầu thai thành thai noãn đó là bề trên đã quyết định rồi, bởi vì cái phần đó sau
sự ân ái giữa cha mẹ và phối hợp với thời gian của càn khôn vũ trụ di chuyển và cấu tạo thành
cái cơ thai.
Cho nên nó ở tầng số nào, điển quang nào được quy định hết. Cho nên, những phần hồn nào sẽ
nhập vô đó cũng như vào cái lớp học. Cho nên, cái người phá thai sẽ bị tội. Cái thai là cái trường
học để cho phần hồn tiến hóa. Cho nên, chúng ta không nên phá thai khi nó đã thành tựu rồi,
không nên. Nó thành hình tượng rồi không nên phá thai, nếu mà phá thai, đó là gây tội lỗi, ác
nghiệp. Bởi vì, chúng ta đã có một cơ cấu để học hỏi, tại sao chúng ta không cho những phần
hồn khác để có một cơ cấu học hỏi. Chúng ta lại trốn tránh trách nhiệm xây dựng của Thượng
Đế, của càn khôn vũ trụ đó là chúng ta có lỗi. Cho nên, các bạn phải hiểu rõ khi đã thành thai
phải cố gắng học cái bài đó để tiến tới, không nên phá thai. Còn không, chúng ta phải ngừa khi
có thai, vì sự quyết định của bề trên nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ, quyết định của Thượng Đế,
của tình thương, của Mẹ tình thương cả thế giới xây dựng cơ cấu cho một linh căn xuống đây
học hỏi. (Văn tự vô vi)
Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39, năm 2020
“Tâm Thức Dồi Dào”
Khách Sạn “Hilton Arcadia Resort”, Phuket, Thailand
Từ 22 tháng 9 đến 27 tháng 9 năm 2020
20.03.2020
Kính thưa quý bạn đạo,
Hiện nay, vì dịch cúm corona, nhiều quốc gia đã khuyên dân chúng ở nhà, và nhiều cửa tiệm
phải đóng cửa trong một thời gian. Để giúp quý bạn đang gặp khó khăn về công ăn việc làm,
BTC sẽ dời lại thời hạn chót đóng tiền đợt 2 cho Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào – gia hạn thêm
60 ngày – cho đến ngày 15 tháng 6, 2020 thay vì 15 tháng 4 2020.
Tuy nhiên, quý bạn nào muốn hủy bỏ, phải thông báo cho Ban Ghi Danh trước ngày 15
tháng 4, vì sau thời hạn trên, chúng tôi sẽ không thể hoàn trả tiền lại.
Xin quý bạn tiếp tục theo dõi tin tức về Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào trên TBPTĐN. Vì lý do
an toàn, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình quốc tế, và xin quý bạn nên chờ đến khoảng 15
tháng 7, 2020, để biết thêm tin tức, trước khi mua vé máy bay tham dự Đại Hội.
Thành thật cảm ơn quý bạn và xin hẹn tái ngộ tại Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào”.
Kính thư,
Ban Ghi Danh
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Communiqué du 39ème CONGRÈS INTERNATIONAL VÔVI de 2020
« La Riche Conscience-Cognitive »
Hôtel « Hilton Arcadia Resort and Spa », Phuket, Thailande
Du 22.09.2020 au 28.09.2020
Chers Amis-pratiquants,
Actuellement, à cause de l’épidémie de Coronavirus, de nombreux pays ont conseillé à la
population de rester confinée à la maison ; de nombreux magasins doivent fermer pendant un
certain temps. Pour aider les Amis-pratiquants rencontrant des difficultés dans leur travail, le
Comité d’Organisation a décidé de reporter le dernier délai de paiement de la 2 ème partie
des frais du Congrès « La Riche Conscience-Cognitive » au 15 Juin 2020 – le délai est
reporté de 60 jours – au lieu du 15 Avril 2020.
Cependant, si vous voulez annuler votre participation au Congrès, vous devez le faire
savoir aux responsables de l’Inscription avant le 15 Avril 2020 car après cette date, nous ne
pourrons pas procéder au remboursement des frais de votre inscription.
Nous vous demandons de continuer à suivre les informations sur le Congrès « La Riche
Conscience-Cognitive » sur l’Hebdomadaire « Le Développement du Potentiel
Énergétique ». Pour des raisons de sécurité, nous suivons de près l’évolution de la situation
internationale de l’épidémie du Coronavirus ; veuillez attendre jusqu’au 15 Juillet 2020
pour avoir d’autres nouvelles avant d’acheter votre billet d’avion pour venir participer au
Congrès.
Nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour vous
retrouver nombreux au Congrès « La Riche Conscience-Cognitive ».
Respectueusement,
Le Comité Responsable de l’Inscription au Congrès

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA
KHÓA SỐNG CHUNG "CHƠN TÌNH"
Và Lễ Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Thiền-Viện Hai Không
TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC)
TỪ NGÀY 12.06.2020 ĐẾN NGÀY 14.06.2020
20.03.2020
Kính thưa quý bạn đạo,
Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi tình hình dịch cúm corona, và chúng tôi chỉ tổ chức nếu
có sự an toàn cho bạn đạo. Vì lý do trên, xin quý bạn theo dõi tin tức trên TBPTĐN, và xin quý
bạn đợi tin tức cập nhật hóa trước khi mua vé máy bay.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
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Thông Báo về Video Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 –
Hiểu Rộng 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.03.2020
Kính gởi quý bạn đạo,
Kính mời quý bạn đạo xem toàn bộ Video Đại Hội Hiểu Rộng 2019 tại Taipei, Đài Loan theo
đường link Youtube như sau hoặc vô thẳng đường link Youtube/user/vovionline
(https://www.youtube.com/user/vovionline/)
Ngày 1- Lễ Khai Mạc-Lễ Dâng Hoa
Ngày 1- Tu Học Đề Tài-Mê Chấp
Ngày 2- Tu Học Đề Tài-Nhịn Nhục
Ngày 2- Trách Nhiệm Người Tu Vô-Vi
Ngày 2- Đố Vui Tu Học
Ngày 3- Phát Triển Vô-Vi Theo Đường Lối Chung
Ngày 3- Văn Nghệ
Ngày 3 - Lễ Bế Mạc
Quý vị cũng có thể vô trực tiếp trang nhà để xem toàn bộ Đại Hội 2019 hoặc những năm trước
đó trên kênh www.vovi.org.
http://vovi.org/vn/
http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1100&Itemid=300
Theo sự yêu cầu của các vị yêu thích văn nghệ, chúng tôi xin gởi thêm Mục Lục của phần Văn
Nghệ hoặc vô thẳng đường link Youtube/user/Nhạc Đạo Vô Vi
(https://www.youtube.com/user/nhacdaovovi)
1 Cuộc Đời Hành Đạo của Đức Thầy
2 Thất Tình
3 Ánh Sáng Từ Bi
4 Bạn Ơi
5 Hảy Nhắc Cho Nhau
6 Múa Thương Yêu Tha Thứ
7 Tình Thầy Tận Độ

8 Yêu Cha
9 Hoạt Cảnh Dân Gian Thầy Tôi
10 Người Cha Vô Vi
11 Kịch Tình Yêu Hướng Thượng
12 Ngọt Ngào
13 Liên Khúc Tận Độ
14 Ta Về Đây

Thành thật cảm ơn quý bạn,
Ban Kỹ Thuật
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Thông báo của Thiền Viện Nhẫn Hòa

Kính thưa Quý Bạn Đạo,
Ngày Thứ Năm 19 tháng 3 năm 2020 là ngày Chung Thất (49 ngày) của bạn đạo Lê Ngọc Mỹ, tu
Sinh Thiền Viện Nhẫn Hòa, mất ngày Thứ Năm 30 tháng 1 năm 2020. Xin bạn đạo thiền hướng
tâm cho vong linh bạn đạo Mỹ sớm được siêu thoát.
Vì ngày Thứ Năm nhiều bạn đạo còn đi làm nên theo đề nghị của quý bạn, chúng tôi sẽ tổ chức
buổi thiền chung tại Thiền Viện vào ngày Thứ Bẩy 21 tháng 3 năm 2020. Xin quý vị đến chung
thiền nếu hoàn cảnh (tức dịch cúm coronavirus!) cho phép, hoặc xin thiền tại nhà vào thời điểm
nói trên nếu được. Xin cảm ơn Quý Bạn Đạo và kính chúc quý vị và gia quyến bình an, khỏe
mạnh và thiền được nhiều thanh điển.
Chúng tôi thay mặt cho gia đình anh Mỹ xin cảm ơn quý bạn đạo đã thăm hỏi, phúng viếng và đã
không quản ngại đường xa và thời tiết mùa Đông ướt lạnh của vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, đến tận
nơi tiễn đưa anh. Cảm ơn Quý HAHVV, quý bạn đạo Bắc California, San Jose, và HAHVV
Nam California, Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi đã phúng điếu anh Mỹ. Chúng tôi sẽ gởi dần tất cả số
tiền nhận được cho thân nhân anh Mỹ ở Bến Tre VN để săn sóc thân mẫu anh Mỹ, năm nay đã
ngoài 90 tuổi, bị liệt giường và lẫn. Theo ý nguyện của anh Mỹ lúc còn sinh thời, chúng tôi sẽ
gởi tiền này cho thân nhân do anh chỉ định, theo số lượng và vào thời điểm nào chúng tôi thấy
thuận lợi và an toàn nhất cho người nhận.
Cảm ơn sự quan tâm của quý bạn đạo từ khắp các tiểu bang xa gần như Arizona, Oregon,
Tennessy, Texas, Florida, British Columbia, Montreal, và Calgary Canada v.v. đã gởi tiền và tiếp
tay giúp chúng tôi hoàn tất tốt đẹp đám tang cho anh Mỹ. Sự hiện diện của quý bạn đạo trong
ngày hoả thiêu tại Nhà Quàn Springer Aloha Funeral Home ở Tiểu Bang Oregon đã đem lại một
không khí thật thân thương, ấm cúng. Mọi người đều cảm thấy thanh nhẹ và vui như một cuộc
họp mặt trong gia đình vậy.
Kính bái,
Nguyễn Trí Vượng
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BẠN ĐẠO VIẾT
Xin bạn đạo lưu ý !!!
Phương cách để ngừa Corona Virus
Cách thứ nhất:
Khi đi làm hoặc đi ra ngoài về, bạn đạo rửa tay cho sạch với nước và xà phòng.
Pha 1/2 muỗng cà phê muối và 2 ounces (# 60 ml) nước ấm, bạn đạo súc cổ. Sau đó lại
súc cổ bằng nước ấm để muối không vào người.
Cách thứ hai:
Khi về nhà cũng rửa hai tay sạch với nước và xà phòng.
Pha 1/2 nước và 1/2 Hydrogen Peroxide 3% (mua 1 chai nhỏ ở tiệm thuốc tây) súc cổ 2
hay 3 lần. Xong bạn đạo lại súc bằng nước ấm. Sau 3 tháng mua chai mới.
Trong giai đoạn hiện tại, xin các bạn lưu ý đến cổ họng của mình. Bất cứ khi nào có triệu chứng
khác thường như ngứa, đau, khó chịu, các bạn cần súc miệng ngay với công thức pha trong cách
thứ nhất như trên. Nếu vẫn không hết những triệu chứng khác thường, các bạn súc miệng thêm
với cách thứ hai.
Chúc bạn đạo stay healthy.
LIEN BUI
San Jose, CA
(408)425-6679
THƠ BẠN ĐẠO
QUÊN
Thể xác ta, một nhà giam tối
Giam Chơn Hồn, hành hạ tệ tồi
Ai cũng muốn, tự do thể xác
Quên hồn mình, rên xiết từng hồi!!
Quên mục đích, mình đã xuống thế
Quên Mẹ Cha, quên cả chính tôi
Quên Tổ Thầy, ngày đêm mong đợi
Mong trò tu, hồn linh phản hồi.
Thuỷ Bùi. Missouri 27/10/2019
=====
Tự Gạt Mình
Ca hát trong mơ màn
Chẳng kinh nghiệm hành sang
U mờ trong tâm thức
Công án tu chẳng màn
Gạt cho thân chính mình
Gạt luôn cả quần sinh
Tự mang nghiệp nhân quả
Vì tâm thức vô minh
Thủy Bùi Missouri. 14/11/2019
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