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1) 28-04-95 
Hỏi: Nhắm mắt óc sáng tâm tịnh tại sao? 
 
Ðáp: Thưa nhắm mắt óc sáng tâm tịnh, thì mới thầy hồn ở nơi khác. Nhìn lại thấy xác gồ ghề đang 
ngồi nhập định, êm ả không có một chút dấy động 
 
                  Kệ: 
Tự minh xét rõ hành trình tiến 
Sáng chói tâm minh chẳng lụy phiền 
Giao động tình Trời không thức giác 
Tự mình thức giác tự mình minh 
 
2) 29-04-95 
Hỏi: Làm sao mới được nhẹ nhàng từ tâm lẫn thân? 
 
Ðáp: Thưa thường xuyên niệm Phật, hướng về Di Ðà Phật, tự phát triển đại trí, sẽ không còn lo âu 
việc nhỏ cho đến việc lớn, thì tâm thân sẽ được nhẹ nhàng và tự cảm thức được vạn sự trên đời là 
không 
 
                    Kệ: 
Quán thông mọi việc ở trên đời 
Phát triển tâm linh tiến hợp thời 
Ai khổ ai vui cùng giải tiến 
Hướng tâm Trời Phật học nơi nơi 
 
3) 30-04-95 
Hỏi: Sự cảm giác của sự thanh nhẹ ra sao? 
 
Ðáp: Thưa sự cảm giác của sự thanh nhẹ, không biết lo âu việc lớn cho đến việc nhỏ, tâm lúc nào 
cũng không, đó là giá trị của sự thanh nhẹ 
 
                   Kệ: 
Tâm không phát triển khắp muôn bề 
Giải bỏ trần tâm chẳng bối bê 
Khổ cảnh tình đời tâm tự hiểu 
Về không thanh nhẹ chẳng còn mê 
 
4) 1-05-95 
Hỏi: Ngày ngày tiến trong lãnh vực thanh tịnh để làm gì? 
 
Ðáp: Thưa tự tu tiến trong lãnh vực thanh tịnh, để cho phần hồn được khôi phục trọn lành, đi đứng 
dễ dãi, trọn ý thiển lành 
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                   Kệ: 
Tiến xa cảm thức duyên chơn thành 
Ðảnh lễ Phật Trời tiến tới nhanh 
Thanh tịnh không còn gieo ác ý 
Thực hành chơn chánh tự mình thanh 
 
5) 02-05-95 
Hỏi: Tại sao lúc nào cũng có thắc mắc? 
 
Ðáp: Thưa người ta luôn luôn thắc mắc vì thiếu hành, càng nói nhiều sẽ càng nhiều thắc mắc, 
càng hành nhiều càng tiến bộ và sẽ không còn thắc mắc 
 
                      Kệ: 
Thực hành cảm thấy an vui tiến 
Thức giác bình tâm sống được yên 
Nói ít nghe nhiều tâm hiểu đạo 
Bình tâm học hỏi tự mình xuyên 
 
6) 03-05-95 
Hỏi: Làm sao mới gọi là tịnh và động? 
 
Ðáp: Thưa cầu xin là động, giải bỏ là tịnh. Người tu muốn được tịnh thì phải dứt khoát thì mới 
được an lạc 
 
                    Kệ: 
Bình tâm học hỏi tự phân bàn 
Ðời đạo song tu tự cảm an 
Chẳng có thỉnh cầu không đạt đạo 
Qui hồi tâm tịnh trí thân an 
 
7) 04-05-95 
Hỏi: Bé đã được về đến nơi bình an, Bé định đi đâu nữa? 
 
Ðáp: Thưa Bé ước mong được nghĩ nơi đây một thời gian rồi sẽ tiếp tục như đã đự định 
 
                     Kệ: 
Chẳng còn chán nản ra đi độ 
Cứu giúp nhơn gian tiến hợp vô 
Nguyên lý Trời ban đà sẳn có 
Thực hành tiến tới pháp Nam Mô 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Đường Đi Thật 
 

Thực hành một pháp chẳng ôm hai 
Phát triển tâm linh tự tiến hoài 
Dứt khoát tình đời tâm đạt thức 
Chiều sâu tâm đạo rõ thanh đài 

 
Đường đi nghìn dặm chẳng sai 

Thực hành chất phác tiến hoài không ngưng 
Càn khôn vũ trụ tiến từng 

Vô cùng thông suốt tưng bừng cảm thông 
Trong vòng định luật hóa công 

Dựng xây xây dựng một lòng tự tu 
Thức hồn tiến hóa ngao du 

Tình Trời cao đẹp tự tu hoài hoài 
Khí thanh Trời độ chẳng sai 

Dày công tu luyện hai vai nhẹ nhàng 
Cùng chung huynh đệ bạc bàn 
Hồn tu hồn tiến hồn an đời dời 

Dù cho thể xác xa rời 
Trí tâm vẫn tiến vẫn vơi lòng sầu 

Càn khôn vũ trụ cơ cầu 
Thực hành chánh pháp tạo tàu về quê 

Cảm thông nguyên lý muôn bề 
Dở hay cũng tại lòng mê cõi trần 

Tự mình thanh tịnh xét phân 
Nghĩa ân đời đạo ân cần dựng xây 

 
Vĩ Kiên 

 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
 

Bài giảng Ngày Đầu Tiên Tại Hải Ngoại, 
 
 

Montréal 22-12-1979, (tiếp theo) 
 

Các bạn ở trên dương gian này có dương điển là có tâm linh, có trí khôn. Lựa đường đi lên và 
đường đi xuống rõ ràng. Mà nếu các bạn không lựa rồi càng ngày càng đi xuống, nó mất tâm linh 
rồi thì nó còn phần âm, mất phần dương thì còn phần âm. Lúc đó, âm học cái gì nó cũng chậm. 
Xuống đó có nhiều người ở cả trăm năm cũng chưa biết đi lên cõi nào, học không hết bài, nó ngu 
xuẩn. Thì các bạn có thể so sánh trong gia đình có nhiều người có người mất tâm linh, nó học hoài 
học không biết chữ. Có, nó có đó, sự tiến hóa nó chậm. Cho nên chúng ta ở dương gian mà không 
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lựa tiến đi lên trên thì chúng ta sẽ đi xuống, chắc chắn như vậy. Cho nên các bạn chưa có cơ hội, 
chưa nghe được sự kêu réo đau thương của người đang sống ở địa ngục. Rồi tỉnh lại, như cha mẹ, 
anh em, vợ con nhớ sự sai lầm của mình, tạo nghiệp mà lưu nghiệp cho gia đình, không biết làm 
sao cứu rỗi, khổ lắm! 

Cho nên tôi nhắc cho các bạn hiểu rằng phải tìm con đường đi lên. Mà muốn đi lên phải chấp 
nhận và sửa sai thì tự nhiên các bạn sẽ có nhẹ. Nếu mà các bạn không chấp nhận sửa sai thì không 
bao giờ có nhẹ. Nhiều người nhờ bùa phép thần linh, những cái đó phạm luật thiên đình. Chúng ta 
xuống thế gian để học bài và tiến hóa, nhung mà chúng ta nhờ bùa phép thần linh là chúng ta là 
người muốn chạy tội. Thì cái tội một nó phải gấp hai, sau này phải gấp hai. Cho nên tôi khuyên 
các bạn, hoàn cảnh tới cứ việc chấp nhận, không sao. Không nên dựa vào bùa phép thần linh mà 
đau khổ. Về sau, xử tội nặng lắm, lợi dụng tới thần thánh. Mà để làm gì? Tôi có cái bùa làm ăn 
khá, để làm gì? Tiền nhiều quá tới lúc chết cũng không xài, thấy hông! Mình gây tội một cách vô 
ích thì mình không làm. Chúng ta bình tâm một chút. Cho nên các bạn tu cái pháp này rồi ổn định, 
ổn định, ổn định, ổn định, rồi các bạn càng ngày càng tỉnh táo. 

Các bạn lập cái hạnh hy sinh, chia xớt tình thương sẵn có cho mọi người. Thì lúc đó các bạn sẽ 
nhẹ nhàng, và triển hạn cái kiếp sống này và tâm linh được cởi mở, thì vui vẻ đối với các nơi các 
giới. Mới thấy rằng chúng ta đang ở trong một trường đại học của Càn Khôn Vũ Trụ, đang học bài 
và trả bài. Rồi nhiều bạn có bài không học, cũng không muốn trả nữa. Nhờ thần linh giúp đỡ, thì 
bị nạn ở sau này, bị tội lỗi ở sau này. 

Cho nên chúng ta bây giờ có tâm linh, chúng ta nên xét kỹ. Một việc gì các bạn muốn làm cho 
phần hồn các bạn, các bạn nên xét cho kỹ để học. Cái phương pháp, mà tôi đã thực hiện để ảnh 
hưởng các bạn, trong thực tế từ điểm một. Chính bản thân tôi đem ra thí nghiệm. Tôi cũng người 
thời đại bây giờ, không phải có sự mê tín, nhất định không chịu sự mê tín. Phải thực hiện để đi 
đến, thì mọi việc nó sẽ dễ dãi ở sau này. 

Chính những người bạn trước kia, nói tu theo tôi là sẽ đi xin ăn. Nhưng mà tới ngày giải phóng rồi 
thì những ông đó thấy ổng già trước tuổi rồi, dòm lại tôi thấy tôi trẻ. Lúc tôi ngồi tôi công phu ổng 
đi ngang ổng đá tôi, ổng rủ tôi đi nhảy đầm tôi không đi rồi ổng đá tôi. Ổng ngắt lỗ tai, ngắt lỗ 
mũi “Cho mày chết luôn!”. Rồi tới ngày giải phóng ổng dòm tôi ổng nói “Tại sao mày càng ngày 
càng trẻ”, tôi nói “Dạ, tại mày đá đích tao, mày có lỗi”. Ổng nói “Nếu tao biết vậy thì tao tu ngày 
nay tao đâu có già như vậy, mà tao đâu có khổ như vầy”. Lúc đó nó mới biết. Thấy không! Món 
quà quý cho nó mà nó không biết, nó khi người tu hành. Cho nên mất tất cả và tôi ở trong thực 
trạng như vậy. Sự dày công của mình chắc chắn là phải đạt và niềm tin của mình chắc chắn phải 
có kết quả. 

Cho nên hôm nay tôi được đến đây xem anh em, anh chị em ở đây đông đảo và hướng thượng, cố 
gắng tu luyện là anh em biết đường lối của mình đi về và ý thức rõ rằng chắc chắc chúng ta phải 
đi được. Sanh, Lão, Bệnh, Tử nhất định rồi, chúng ta hiểu rồi, không cần nghĩ đến vấn đề đó nữa. 
Chỉ có một đường một là đi về với nguồn cội mà thôi. Về nơi chúng ta sống đời đời. Thì các bạn 
đi vô nhà thờ nghe ông cha nói cũng là phần hồn bất diệt. Mà bất diệt ở đâu? Các bạn sẽ hành để 
thấy sự bất diệt đó. Người ta nói Chúa nói hoài hoài, bây giờ mình hành để mình thấy Chúa. Cần 
phải thực hiện để thấy Chúa. Cái đó là cái điều mong muốn của mọi người. Không nên dải đãi nữa 
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và không nên chậm trễ nữa. Bởi vì bản thể chúng ta nó đi tới rồi, nó sẽ tới cái Sanh, Trụ, Di, Diệt. 
Sanh ra làm con người, trụ thành một bản thể, di chuyển rồi đi tới chổ bất diệt. 

Rồi nó ngược lại, tới chết nó là cái gì? Nó có cái sống, phần hồn, thấy chưa! Nó cũng Sanh, Trụ, 
Di, Diệt. Nếu nó chịu tu nó đi lên nữa. Rồi cứ Sanh Trụ Di Diệt, Sanh Trụ Di Diệt đi lên, đi tới vô 
cùng tận. Lúc đó tôi đạt tới thanh rồi, thì lúc đó các bạn thấy rõ rồi, tôi thanh rồi thì đem liệng chỗ 
trược tôi cũng vẫn thanh. Lúc đó phải đi cứu độ người ta. Vì tôi thanh rồi, đi vô chỗ nào không bị 
trược lôi cuốn nữa. Bởi vì cái phàm ngã. Minh tâm kiến tánh là Tham Sân Si không còn, đâu có bị 
sự lôi cuốn. Mà muốn diệt sự Tham Sân Si đó thì phải làm thế nào? Phải tu để sửa chữa. Tại sao 
nó tham? Là bất minh. Bây giờ cho nó minh nó hết tham. Tại sao nó sân? Vì nó cô đọng nó không 
có cởi mở, thấy không! Thì lần lần mọi cơ giới mình đều bổ túc trong chu trình tiến hóa, mở ra 
hết. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Công phu là gì? 

Công phu là một trường thi để phóng đẩy điển quang trong mình ta cùng hồn vía được gom lên 
thiên đàng, thì cũng như ở thế gian gọi là trường thi. 

Bởi thế chúng ta phải cần công phu luyện đạo, nhờ sự công phu bền bỉ, kỹ lưỡng cho các thứ điển 
bản thể ta cùng hồn vía bay nhảy gọi là Xuất Hồn. Từ da xanh của Trời sắp lên thiên đàng là 32 
từng với một từng thế gian âm phủ chung nhau kể một, cộng là 33 từng. Hễ tu công phu luyện 
đạo, theo đạo theo pháp lý, hễ công phu cho dày thì quả mới cao. Chữ QUẢ là trái hay là thành 
phần. Khi người công phu luyện đạo. Công quả bao nhiêu được thành phần hồn vía điển quang ta 
nhẹ nhiều bay cao. 

Còn tu luyện đạo thấp, non thì điển lên cấp thấp (không phải về sự thấp cao giàu nghèo như thế 
gian) do nơi sự công phu luyện đạo cực thanh cực tịnh bền bỉ, trí ý nghiên cứu, làm cho điển tung 
lên cao, cho điển hồn chúng ta cao thấp tùy theo công đức mỗi người: tối sáng thông hiểu, tội lỗi 
về tiền căn hậu quả nặng hay là biếng nhác công phu, ít Pháp Luân Thường Chuyển. 

(Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Bổ Dĩ Phật Học 10/01/1986) 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 30, 25-07-2021 
 
 Băng chung thiền bạn đạo các nơi :   Tình Yêu Siêu Thoát 

 
https://youtu.be/0rfDM1RAu3M 
 
Băng đã được chép ra PDF:   
 
http://www.vovi.org/PDF_book/Tinh_Yeu_Sieu_Thoat.pdf 
 
 Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  
Người tu Vô Vi được điêu luyện được nhồi quả - Vấn Đạo 3- Khóa Phát Tâm Tu Thiền - TV Nhẫn Hòa 
18-9-1987 
https://youtu.be/_j3uUXTsoPA 
 Radio Nam California tuần lễ 30. 

https://youtu.be/uVS62_mNptI 
 Một tuần nghe một bản nhạc:  Cổ nhạc Âu Á Tương Hội  do Thanh Mai và Hoàng Phước trình bày 

https://youtu.be/M_UKCh4sZeE 
Ban video kính mời 
 

Thông Báo Về Chương Trình Niệm Phật Chung Toàn Cầu 
 
Ngày 21 tháng 7 năm 2021, 
 
Kính gởi quý bạn đạo khắp năm châu, 
 Chúng tôi có nhận lời yêu cầu của bạn đạo tại Việt-Nam nên khuyến khích chương trình Niệm Phật 
chung toàn cầu, không phải cho một ngày trong tuần, nhưng liên tục 7 ngày trong tuần theo giờ địa phương 
ấn định dưới đây, và bạn đạo khắp nơi có thể hưởng ứng tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. 
 Thiết nghĩ trong thời buổi cực động hiện nay, với thiên tai lũ lụt, hạn hán, hỏa hoạn liên miên khắp nơi, 
chưa kể đến nạn dịch vẫn đang hoành hành tại quê hương Việt Nam mến yêu, không còn món quà tình thương 
nào quý hơn là chúng ta đồng tâm Niệm Phật cầu nguyện cho thế giới sớm bình an, dân lành bớt khốn khổ. 
 Ước mong quý bạn sẽ cùng nhau thành tâm Niệm Phật theo sự hướng dẫn của Đức Thầy để chúng ta 
đạt được sự bình an cho chính thân tâm và đem lại sự bình an cho nơi mình cư ngụ.  
 Chương trình sẽ bắt đầu kể từ ngày thông báo của Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1359  và sẽ kéo 
dài đến cuối năm 2021. 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo, 
 
Huệ Mai (theo lời yêu cầu của bạn đạo tại VN) 
 
Link Youtube Ý Nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật 
https://www.youtube.com/watch?v=wvByMFj6gho&t=14s 
 
Link Youtube Đức Thầy Niệm Phật 
https://www.youtube.com/watch?v=I6ZdfqJXscE&t=554s 
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****CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU" ****  

 
Niệm Phật mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ. Xin xem thời gian bắt đầu dưới đây cho từng địa phương:  

  
Mỹ Quốc: 

  
Hawaii:                       6  giờ  chiều  (6:00 pm) 
California:                  9  giờ   tối  (9:00pm) 
Texas:                         11  giờ  tối   (11:00 pm) 
Miền Đông Hoa Kỳ:  12  giờ  khuya (12:00 am) 
   
Canada:                                 
 Vancouver:               9  giờ  tối   (9:00 pm) 
Calgary:                       10  giờ  tối (10:00 pm) 
Montreal:                    12  giờ  khuya   (12:00 am) 
                                  
ÂuChâu:                      6 giờ sáng  (6:00 am) 
  
Việt Nam:                     11  giờ  trưa (11:00 am) 
   
Úc Châu: 
 Sydney, Melbourne:  2  giờ chiều (2:00 pm) 

  
 
Bạn đạo ở địa phương khác, xin dựa theo giờ California tính ra giờ địa phương mình ở, để cùng niệm phật 
chung cho đúng giờ. 
  
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH 
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Announcement about the worldwide program of the silent invocation of the mantra Nam-Mo-A-Di-Da-Phat  
 

Date: 21 July 2021 
 

Dear Vo-Vi practitioners around the world, 
 We have received a request from our Vo-Vi friends in Vietnam that we should encourage the worldwide 
program of the silent invocation of the mantra Nam-Mo-A-Di-Da-Phat to be practiced not only on one day of the 
week, but on all 7 days of the week according to the time schedule included below, and Vo-Vi practitioners can join 
as their situation allows. 
 Given our presently agitated times, with natural disasters such as floods, droughts, wildfires occurring 
everywhere, in addition to the surge of the corona pandemic in our beloved homeland, Viet Nam, we think that our 
best gift of love would be to offer our sincere practice of the silent invocation of the mantra Nam-Mo-A-Di-Da-Phat 
and to pray so that peace and harmony will come to the world soon, and human sufferings will be lessened. 
 We hope that you will join us in this sincere practice of the silent invocation of Nam-Mo-A-Di-Da-Phat in 
accordance with the teachings of our Master Vi-Kien, so that we can attain peace and harmony for our own selves, 
and bring peace and harmony to our localities. 
  The program will start from the date of this Vo-Vi Weekly Newsletter No. 1359 and continue until the end 
of the year 2021. 
With sincere thanks, 
Hue Mai (writing upon request from our Vo-Vi practitioners in Vietnam)   

Link Youtube "The Principle of Nam-Mo-A-Di-Da-Phat" 
https://www.youtube.com/watch?v=wvByMFj6gho&t=14s 
(please select the English subtitle in Youtube) 
 

Link Youtube "Invocation of the mantra Nam-Mo-A-Di-Da-Phat" 
https://www.youtube.com/watch?v=I6ZdfqJXscE&t=554s 

 
****WORLDWIDE PROGRAM OF THE SILENT INVOCATION OF NAM-MO-A-DI-DA-PHAT" ****  

 

Duration: 1 hour every day. Please follow the starting time below for your region: 
  

USA: 
  

Hawaii:                       6:00 pm 
California:                  9:00pm 
Texas:                         11:00 pm 
East Coast :             Midnight (12:00 am) 
   
Canada:                                 
 Vancouver:               9:00 pm 
Calgary:                     10:00 pm 
Montreal:                    Midnight   (12:00 am) 
                                  
Europe:                      6:00 am 
  
Viet Nam:                   11:00 am 
   
Australia: 
 Sydney, Melbourne:  2:00 pm 

  
If you live outside of the regions listed above, please follow the California schedule to calculate your local time, so 
that we can all practice at the same time. 
  

NAM MO A DI DA PHAT -  
MAY PEACE BE WITH ALL CREATURES 
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COMMUNIQUE CONCERNANT LE PROGRAMME DE 
« L’INVOCATION COMMUNE DE NAM MÔ A DI DA PHÂT » 

DANS LE MONDE ENTIER 
 

Le 21 Juillet 2021 
 
Chers Amis-Pratiquants des Cinq Continents, 
   Nous avons reçu la demande des Amis-Pratiquants du Viêtnam de promouvoir le programme de l’invocation 
commune des Six Phonèmes NAM MÔ A DI DA PHÂT dans le monde entier, non pas pour une seule journée par 
semaine mais pendant tous les 7 jours de la semaine d'après l'horaire inclus ci-dessous ; cependant, les Amis-
Pratiquants peuvent pratiquer l’invocation en fonction de leur situation personnelle. 
   Nous pensons que durant cette période d’extrême agitation d’aujourd’hui, avec les catastrophes cosmiques comme 
les inondations, la sécheresse, les incendies un peu partout sans compter la pandémie de la Covid-19 qui est en train 
de sévir dans notre cher pays natal, il n’y a pas de cadeau d’amour plus précieux que d’invoquer ensemble les Six 
Phonèmes NAM MÔ A DI DA PHÂT tout en priant pour que le monde retrouve au plus tôt la paix et que les gens 
souffrent un peu moins. 
   Nous espérons qu’ensemble, vous invoquerez sincèrement NAM MÔ A DI DA PHÂT dans votre cœur, comme 
nous l’a conseillé notre Maître afin d’obtenir la paix pour nous-même ainsi qu’à l’endroit où nous habitons. 
   Le programme de l’invocation commune de NAM MÔ A DI DA PHÂT commencera le jour de la publication de 
ce communiqué dans le journal « Développement de notre Potentiel Énergétique » hebdomadaire N° 1359 et se 
prolongera jusqu’à la fin de l’année 2021. 
   Nous vous remercions sincèrement, chers  Amis-Pratiquants. 
Huê Mai (selon le desiderata des Amis-Pratiquants du Vietnam) 
Lien sur YouTube : Signification du Principe de NAM MÔ A DI DA PHÂT 
https://www.youtube.com/watch?v=wvByMFj6gho&t=14s 
(Veuillez sélectionner la langue française comme sous-titre) 
Lien sur YouTube : Invocation de NAM MÔ A DI DA PHÂT par notre Maître 
https://www.youtube.com/watch?v=I6ZdfqJXscE&t=554s 
 

PROGRAMME DE 
« L’INVOCATION COMMUNE DE NAM MÔ A DI DA PHÂT » 

Durée: 1 heure. Veuillez suivre le programme en fonction des horaires de chaque région : 
 
Etats-Unis : 
Hawaï :                    6   PM 
Californie :               21 PM 
Texas :                      11 PM 
Côte Est des E.U. :   12 AM 
Canada : 
Vancouver :               9 PM 
Calgary :                  10 PM 
Montréal :                12 PM 
Europe :                   6 AM 
Vietnam :               11 AM 
Australie : 
Sydney, Melbourne :    2 PM 
Les Amis-pratiquants des autres régions, veuillez-vous référer à l’heure de la Californie pour calculer l’heure de 
votre région afin que nous invoquions tous en même temps, à la même heure. 

 
NAM MÔ A DI DA PHÂT, QUE TOUS LES ÊTRES ET LES CHOSES SOIENT EN PAIX. 
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Bạn Đạo Viết 
 

CHUNG VUI 
KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP THIỀN VIỆN NHẪN HÒA 

                                                 
 
                                  Tôi vừa trở về nhà kết thúc hành trình dài trong 9 ngày để tham dự lễ kỷ niệm 35 
năm thành lập Thiền viện Nhẫn Hòa 4 tháng 7 ,2021. Chuyến đi bất ngờ này và những gì diễn ra trong 
hành trình càng bất ngờ hơn với hai chữ NHẪN HÒA... là CHUNG VUI. Tất cả đã tạo thành bức tranh 
CHUNG VUI vô cùng sống động.  
 
                                   Hơn một năm qua bao nhiêu tang thương,biến động làm thay đổi sinh hoạt của cả 
Thế Giới. Bây giờ Đại dịch đã tạm ổn nên khi nghe Cẫm Tú rủ đi Nhẫn Hòa là tôi quyết định đi ngay. Đi 
để hưởng niềm vui trong tình Đạo,để được nhìn lại Nhẫn Hòa sau 15 xa cách. Mọi sự được sắp đặt thật dể 
dàng nhưng sau đó, anh chị Lưu không đi được. Ngày cuối lại chị Thoại không khỏe nên tôi mời anh Sơn. 
Anh Sơn đã cùng anh Lộc làm Bác Tài thứ 2 trong hành trình này. Đúng là đủ duyên nên mọi sự đều như 
ý. 
                                  Vài ngày trước khi đi,tin tức cho biết khí hậu vùng Tây Bắc nước Mỹ nóng kỷ lục 
115°F nên tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục ở độ này thì phải ở nhà nhưng may quá đến ngày khởi hành nhiệt độ 
giảm dần.  Đúng là lúc nào Tổ-Thầy cũng quang độ cho những cuộc hội tụ của BĐVV. Đoạn đường 
dài  gần 1200 Miles này rất nhiều cảnh nên từ từ đi không vội vàng làm gì. Nhóm chúng tôi 7 người  ở 
N.Ca sẽ tạm trú một đêm ở Sacramento và sáng hôm sau sẽ có thêm 1 người cùng chúng tôi đến Nhẫn 
Hòa. Ngày 1 tháng 7,9 giờ sáng chúng tôi khởi hành  từ TSXDVV, sau 11 tiếng đường xe vừa đi vừa nghỉ 
chúng tôi đã tới nhà Bạch Liên,được hưởng một buổi tối thật hạnh phúc với thức ăn ngon súp Nấm chay, 
một đêm chung thiền cùng một giấc ngủ ngon.  
                                   Sáng ngày 2 tháng 7 nhóm 8 người chúng tôi tiếp tục hành trình còn dài phía trước. 
Với một lần đi đến Nhẫn Hòa và lộ trình quá dài làm sao mà nhớ được hết ? Thế nhưng trong trí tôi lại 
nhớ rõ đoạn đường trước khi tới biên giới CALIFORNIA khoảng 2 giờ đường xe để tiến vào Oregon. Nơi 
đây cảnh vật trở nên hùng vĩ đẹp lạ thường nên không chỉ riêng tôi mà ai đã đi qua sẽ nhớ mãi.  Cảnh đẹp 
như tranh, cỏ cây xanh mướt, rừng thông bao la bao quanh núi đồi trùng điệp...  Trước mắt tôi cảnh cũ đã 
hiện ra. Tuy là nhớ nhưng lần này được nhìn lại ... còn đẹp hơn cả trong trí nhớ của tôi.  Cảm như mình 
đang tiến vào Bồng Lai Tiên Cảnh. Mọi người cùng  thưởng thức  ... Chị Tươi, Ngọc và Bạch Liên mới đi 
lần đầu bằng xe nên càng ngẩn ngơ trước cái đẹp của Trời Đất ban tặng...  tiếp theo là những cánh đồng cỏ 
với những dãy núi xa xa,những ngôi làng trông thật yên bình  như xa rời  hẳn cái Thế Giới ồn ào, náo 
nhiệt này. Cứ vậy mà tha hồ ngắm cảnh trên con đường đi đến Nhẫn Hòa. Vài năm gần đây sự thay đổi 
khí hậu càng rõ hơn. Mỗi lúc càng ít mưa hơn, cái nóng càng nóng hơn nhất là năm vừa qua rất nhiều nạn 
cháy rừng đã thiu đốt nhiều rừng thông ra ở bắc Cali và Oregon. ..  hôm đó khi đang ở trên núi cao giữa 
Cali và Oregon, xa xa tôi nhìn thấy khói sương bao phủ núi đồi, một lúc sau ngửi được mùi cây cháy trong 
không khí ,rừng thông đã bị cháy cách đây không lâu? Những đám cháy rừng năm rồi vẫn còn để lại dấu 
tích,  một màu đen buồn thảm.  
 
                                Nóng... Nóng  và Nóng từ ít tới nhiều. Có khi lên đến 102°F từ gần trưa đến chiều suốt 
chặng đường hôm qua đến giờ nhưng trong xe thì thoải mái lắm mọi người vui vẽ kể lại cuộc đời tình tiền 
duyên nghiệp của mình từ trước và khi gặp Pháp, gặp Thầy thật là thú vị, không ai giống ai , mỗi người 
một duyên nghiệp khác nhau nhưng tựu chung đều phải học bài để thức tâm mà trở về  bên Người Thầy 
Kính yêu. Dừng chân ở Portland, chúng tôi đến một nhà hàng VN. Thành phố vẫn chưa lấy lại sức do đại 
dịch và những biến động xã hội liên tục xảy ra, những dãy phố vắng vẻ, nhiều cửa hàng đóng cửa và rất 
người homeless không thua gì Los Angeles.  
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                               Đã 10 giờ tối mà không khí  thiền viện Nhẫn Hòa vẫn còn tấp nập như ngày TẾT vậy. 
Đã có khá nhiều BĐ đã đến trước rồi. Nhóm chúng tôi được chia đều để có chỗ nghỉ ngơi. Tôi và Thy Anh 
được Khanh dẫn lên lầu vào phòng. Khanh nói :" Chị và Thy Anh ngủ ở đây,đây là phòng Thầy nên trải 
niệm dưới thảm ngủ."  Tôi cũng bất ngờ và có chút do dự khi được Khanh cho ngủ ở đây. Khanh lại tiếp:" 
Đừng ngủ trên gường Thầy,mình trải niệm ngủ dưới  thảm không sao đâu. " Nói thật là mệt lắm rồi, được 
nằm dưới thảm mà lại là phòng Thầy thì quí lắm. Vừa mới  dọn vali vào phòng thì gặp Phú nói là không 
được,có người phản đối phải dọn phòng khác.  
                                 Khanh nói :" Mình dọn qua đây ,đi chị." Tôi cũng không biết đây là đâu nhưng chỉ 
cách phòng Thầy một gian phòng mà thôi. Tôi nói ở phòng nào cũng được miễn có là vui rồi. À, đây là 
phòng anh Mỹ ở trước kia. Nhắc đến anh Mỹ, ảnh đã mất hơn một năm rồi... Chưa kịp nhớ hết thì chị 
Tươi và Ngọc đã  lên tới và đòi ở chung cho vui. Ừ, cũng đúng mà, vậy là 4 người chúng tôi lo ổn định 
chỗ để nghỉ ngơi vì đã quá mệt. Đã gần 12 giờ rồi, chị Tươi từ dưới lầu lên nói : " chị Mai ơi, Uyên mới 
nói với Tươi là sáng mai mình phải dọn vì phòng này để cho gia đình Cẩm Tú ở, ngày mai họ đến."  Tôi 
đang mệt nghe mà nản lòng... Chị Tươi lại tiếp : " Vậy mai mình ở đâu chị Mai, sao bây giờ mình giống 
homeless vậy? " Thật là chỉ muốn nhắm mắt cho khỏe giờ nghe chị nói mà nản lòng. Thêm lời than 
thở  của chị cộng với  cái mặt buồn thiu, tôi vừa tội nghiệp vừa tức cười. Tôi nói : " Nếu không còn chỗ ở 
thì em chở chị về, mình  nằm chiếu minh, mai tính. " Tôi và chị cùng nằm chiếu minh vì đâu còn sức mà 
ngồi thiền. Không đầy 15 phút đã nghe tiếng ngáy của chị. Lần đầu chị Tươi đến Nhẫn Hòa lại ngồi xe , 
tuổi 73 cũng khó mà chống đỡ vì trên đường đi khá nóng, chính tôi cũng thấy mệt đừ. Không biết tới như 
tuổi chị tôi còn sức đi như chị không nữa. Trong lòng tôi có chút buồn... 
                           Sau khi chiếu minh tôi vẫn không ngủ được. Đã hơn 1giờ sáng. Tôi chợt nhớ đến anh 
Lộc, Không biết ảnh ngủ ở đâu. Xuống lầu mới hay dưới này chuyện còn rối hơn nửa. Có cháu Thạch 
đang có vấn đề nên xảy ra nhiều chuyện không vui. Thần kinh cháu không ổn định lắm hễ ai có lời nói hay 
không làm vừa ý mình thì nổi giận ngay. Nghe nói mới đây cháu còn đòi đập Kiếng VÔ VI  và muốn đánh 
cả Uyên. Anh Lộc kể  là anh có khuyên thì Thạch nghe lời và không quậy nửa. Nhưng mới đây khi nghe 
anh Luận vô tình nói phòng ngủ có mùi chua thì cháu lại giận vì cháu nghĩ mình  không có làm nên cháu 
bực tức lắm . ..  khiến anh Lộc,anh Luận đều không thể ngủ. Tôi nhớ khi mới vào đây, thấy không khí khá 
căng thẳng như có chuyện gì đó... sau đó Anh Lộc có giới thiệu tôi  với một cháu trai:" Đây là bà xã của 
chú, con chào cô đi. " Cháu vòng tay, lễ phép Chào tôi. Trông cháu rất bình thường ?  
                            Tôi đã không vui giờ nghe chuyện càng thấy mệt  hơn nửa. Sao mà nhiều chuyện nhức 
đầu vậy ? Chợt nhớ đến hai chữ NHẪN HÒA, bước tới đây là phải học bài học Nhẫn Hòa ? ... Tôi kêu 2 
người lên phòng ngủ chung luôn. Lúc đó Khanh lại đến vì thấy nhóm tôi vẫn chưa ngủ ... Tôi hỏi về việc 
dọn chỗ ở.  Khanh nói cứ ở phòng này không đi đâu hết và cho biết sáng mai Khanh sẽ đưa đi chúng tôi 
chơi. Nghe được đi chơi, tự nhiên tôi như thoát ra mọi sự phiền não, vào gường nằm ngủ một giấc đến 
sáng.  
                          Sáng hôm sau khoảng 8 giờ là chúng tôi lên đường đi đến núi tuyết. Ngọn núi này khá cao 
khoảng 12.000 feet , phủ tuyết phủ quanh năm. Đây là thắng cảnh nổi tiếng của Tiểu bang Washington. 
Núi khá cao nên mình có thể thấy được nó từ rất xa ở nhiều hướng khác nhau. Đường xá ở đây khác hẳn 
những nơi khác. Ở giữa những ngã tư một cái bồn binh tròn lớn nên xe phải chạy chậm lại  chạy vòng theo 
thay vì quẹo trái, rất khó phân phương hướng  nếu không có người hướng dẫn thì lạc đường là cái chắc. 
Có lẽ đời sống nơi đây an nhàn nên cứ từ từ chứ không vội vã như đời sống ở Cali . Bác Lộc được hướng 
dẫn... chỉ sao đi vậy.  Cứ vậy mà đi... quanh co núi đồi với rừng thông thẳng đứng tấp hai bên đường, núi 
đá cao ngất được bao phủ bởi rừng Thông xanh ngắt  bao la cùng những con suối và  Sông Hồ lớn rộng. 
Có một đoạn đường rất đẹp, con đường quanh co cạnh bên bờ hồ rất lớn nên con đường vòng theo cũng 
rất dài dài. Suốt đoạn đường lên núi quang cảnh thiên nhiên hữu tình  ...  Đến cổng đi vào M.T 
RAINIER  NATIONAL PARK . Rất nhiều người đến đây, xe cứ nối đuôi nhau tiến vào rừng núi. Ngừng 
xe ở độ lưng chừng núi để chụp hình núi tuyết, tận hưởng bầu không khí trong lành mà Trời Đất đã ân ban 
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,cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, hoà hồn vào thiên nhiên,thấy mình thật bé nhỏ, quên luôn tuổi già... vì đối 
với Tạo Hóa mình luôn là non trẻ mà.  
 
                                  Rất cảm ơn cô Khanh người hướng dẫn tài ba này khiến Bác Tài như rất quen thuộc 
địa phương dù mới đến đây lần đầu. Khanh có giọng nói nhẹ nhàng cộng thêm chút ướt mưa của nơi đây 
dễ tạo sự thiện cảm. Sự chân thành trong lời nói và sự ưu ái của Khanh dành Bạn Đạo làm tôi quên hết nỗi 
phiền. Sau khi lên núi  ngắm cảnh giờ được đi ăn cơm rất ngon, rồi lại đi dạo phố, ngắm biển đến chiều 
chúng tôi về lại NH. Mọi điều không vui đã được gió ngàn thổi đi mất rồi, tâm hồn nhẹ nhàng tôi đi dạo 
với Thy Anh . Đi tới dãy lều, có khoảng 10 cái lều. Thy Anh đề nghị tôi thử ngủ lều cho biết, rồi chỉ 
tôi  đằng xa kia là lều của anh Trần Đình Long. Tôi nghĩ anh TDL  tuổi hơn 90 còn ra đây ngủ được lẻ nào 
tôi lại không. Vậy là nhóm chúng tôi dọn ra lều, giờ đúng là TRẠI HÈ rồi.  Sáng thức dậy thấy thật khỏe 
... tôi đã có một giấc ngủ rất ngon. Không hồi hộp lo sợ, không lạnh như tôi tưởng, trái lại hưởng được 
không khí trong lành TVNH thật là dễ chịu. Vừa vào trong thì gặp ngay Phú và Khanh hỏi tôi  tối qua ngủ 
có được không? Tôi nói ngủ ngon lắm. Khanh cười tươi nói : " Em thấy mặt chị khỏe hẳn ra. "  Tôi nói:" 
Bây giờ chị thích ngủ lều rồi."  Chỉ còn mình chị Tươi, anh Sơn ngủ ở trong nhà, anh Lộc thì cả hai. 
Không chỉ mình tôi mà anh Lộc cũng rất khỏe không nghe khai bệnh. Thật lạ nha, suốt từ đi đến về không 
hề than thở... Xếp tôi mà không vui thì tôi nhức đầu lắm. Tôi thấy chiều nào các ông cũng ngồi một bàn ăn 
cùng anh Long. Ngay cả Ba Cẫm Tú rất nghiêm mà bây giờ gương mặt luôn nở nụ cười . Tất cả như hoà 
nhập vào cảnh đẹp của Nhẫn Hòa,  vui với tình đạo... 
                           Sáng nay tôi thong thả  ngắm nhìn  Thiền Viện Nhẫn Hoà thật khang trang. Nhẫn Hoà lớn 
rộng hơn xưa và đẹp hơn xưa rất nhiều. Phía trước từ cổng vào là chỗ đậu xe,một hàng Thông  như đang 
đón chào khách đến. Ở giữa sân đối diện với căn nhà chính là cái hồ lớn xung quanh là con đường bọc 
vòng theo hồ nước được vun đắp thật tỉ mỹ.  Ngày xưa là đất cát vậy mà hôm nay trở lại đây thật là khang 
trang, phải nói là khâm phục. Diện tích nhân đôi ? Tôi nhớ ngày trước ở phía sân sau khá bề bộn, nay đã 
có những hồ hoa Sún,những thảm cỏ xanh,nhà ngồi nghỉ ... kêu là gì ,tôi quên rồi. Tất cả, không thể không 
mở lời khen ngợi vì quá đẹp. Đẹp từ  ngọn cỏ, cành cây những hàng thông cao đứng chào đón BĐ từ trước 
cổng đến vườn sau... mọi góc cạnh đều Đẹp . Một công trình kiến tạo công phu, mỹ thuật nên ai mà đến 
đây là tâm hồn hòa vào thiên nhiên không muốn về. Có cả một gia đình Nai,chắc là kiếp trước khéo từ nên 
giờ cả nhà Nai thật hạnh phúc được sống trong bình yên. Ở đây cây Thông được chọn loại để trồng nhưng 
Hoa thì không. Từ ngoài đường đến chung quanh TV đều là hoa dại, nhưng rất đẹp, dáng vẻ thanh tao sắc 
mầu hài hoà. Tất cả như được sắp đặt chứ không phải tự nhiên nhưng nó lại được mọc lên một cách tự 
nhiên trong vòng trật tự mới lạ chứ. Lần này tôi được nghe chị Loan ( má của Uyên) kể lại những ngày 
đầu của TVNH... Phải mất biết bao công sức, bao nhiêu thời gian để có được một  Nhẫn Hòa như hôm 
nay.  Có đến đây tận mắt chiêm ngưỡng mới thấy ngoài cái thiên nhiên ưu đãi,sự ân độ của Bề Trên, của 
Tổ-Thầy còn là một kỳ công mà anh Trần Đình Long và các bạn đạo đã kiên nhẫn dày công gây dựng.   
 
                                 Hôm nay chính thức bắt đầu buổi lễ kỷ niệm 35 năm thành lập THIỀN VIỆN NHẪN 
HÒA.  Hơn 40 bạn đạo từ khắp nơi trên nước Mỹ và một bạn từ Canada cùng về đây chung vui sum 
họp.  Tất cả cùng có mặt tại nơi Trà Đình mà ngày xưa Đức Thầy thường ngồi đây dùng trà. Buổi lễ Dâng 
Trà Tưởng Nhớ Đức Thầy thật vô cùng cảm động. Vừa bắt đầu buổi lễ mọi người đã nhận luồng thanh 
quang, tình yêu thương của Đức Thầy bao trùm nơi đây. Lộc được đề cử là người Dâng Trà. Vừa mới 
nhắc đến Thầy là anh Lộc đã khóc bởi những kỷ niệm sâu đậm tại nơi này trong tâm hồn anh. Tất cả Bạn 
Đạo đều khóc vì trong mỗi người đều có cả một khung trời kỷ niệm,những ân độ, những yêu thương mà 
Ngài đã ân ban. Anh Trần Đình Long, anh  Nguyễn Trí  Vượng  đã kể lại những kỷ niệm, những gì đã 
nhận được từ lời dạy của Đức Thầy,những gì đã trải qua sau một thời gian dài 35 năm... giờ đây là những 
giọt nước mắt hạnh phúc, mọi người đều cảm nhận ĐứcThầy đang hiện hữu nơi đây.  
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                                  Mới đó mà đã đến  lễ Bế Mạc, quá nhiều điều không thể quên đó là những buổi ăn 
ngon do Minh Chánh và chị Hằng đảm nhiệm. Những buổi sinh hoạt tu học rất hữu ích tuy nhiên cái nóng 
oi bức của buổi trưa hè làm căn phòng khá nóng vì nhiệt độ khá cao làm một số bạn không chịu nổi trong 
đó có tôi. Hôm anh Sang va chị Hoa điều họp chương trình,biết là hấp dẫn nên tôi ráng ngồi nhưng không 
chịu nổi định xuống lầu đi một vòng cho mát rồi lên nhưng khi đi ngang qua hàng võng thấy anh Lộc và 
vài bạn nữa mỗi người một võng đang ngủ ngon,còn dư 1 cái tôi cũng nằm thử ... rồi thăng mất tiêu đến 
thức dậy trở lại phòng họp thì buổi học đã sắp hết. Mà đúng ra phần lỗi này là của anh Long vì đã treo sẵn 
những chiếc võng. Sự hấp dẫn của những chiếc võng dưới những cây Thông cao đầy bóng mát như đang 
chờ đợi. Ai mà  không thích nằm võng để hưởng làn gió mát dưới rạng thông cùng mùi hương Thông 
thoảng trong gió ... đâu dễ gì mà hưởng được cảnh an nhàn thảnh thơi này nên trốn học là đúng rồi.  Đặc 
biệt nhất của phần tu học lần này là phần chọn số của câu hỏi trong MỤC BÉ TÁM sau người điều khiển 
chương trình bấm ngẫu nhiên sẽ có một số của TBPTDN,người chọn số sẽ trả lời câu hỏi của ĐT theo số 
mình đã chọn. Minh Thuỷ bày ra cách học này rất vui vì như bói quẻ, xin xăm vậy. Bấm đâu trúng đó tạo 
nên những thổn thức nhớ thương cùng tiếng cười vui dòn tan. Càng thấy rõ luồng điển quang của 
ĐứcThầy luôn quang chiếu ân độ chung ta từng giây, từng phút không rời. Phần văn nghệ, cùng buổi kể 
chuyện vui của anh Thành được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Cuối cùng đi chơi với mục THẢ TRÔI 
SÔNG vô cùng ngoạn mục, hấp dẫn. Từ TVNH đi về hướng đông, trước mặt sau lưng trái phải đều là 
cảnh đẹp. Sau 3 tiếng đường xe chúng tôi tôi đến một thành phố nhỏ Leavenworth rất xinh đẹp thơ mộng. 
Cảm ơn Khanh đã cho chúng tôi đi và về là hai tuyến đường khác nhau vòng nối thành như vòng tròn rộng 
lớn... nên từ bất ngờ này sang bất ngờ khác trước cảnh đẹp của thiên nhiên, bao nhiêu là công sức của 
người đi trước để có những con đường trải nhựa êm ả, an toàn vượt qua bao la núi đồi ... Lần đầu được tận 
hưởng một không gian mà tôi thường được xem trên phim ảnh về đất nước Na Uy khiến tôi luôn mơ ước. 
Giờ tất cả đã hiện hữu trước mặt  tôi. Sau gần 3 tiếng thả trôi trên giòng nước trong veo mát lạnh, ngắm 
cảnh non nước hữu tình. Muốn  thưởng thức cái vui của THẢ TRÔI SÔNG  các bạn phải đi thì mới biết, 
mới cảm nhận sự hòa mình vào giòng nước nó thoải mái nhẹ nhàng đến thế nào. Đây là chuyến đi khám 
phá vùng Tây Bắc đầy thú vị ,luôn mang tới những niềm vui bất ngờ, đưa tôi gần gũi  với thiên nhiên mà 
tôi hằng mơ ước. Tôi  nói vậy  không phải để quảng cáo đâu nha ,tất cả là sự thật 100%.  
 
              " KHÔNG ĐI LÀ ÂN HẬN, ĐI VỀ LÀ HỐI HẬN VÌ SAO BÂY GIỜ MÌNH MỚI ĐI " 
 
                                Nhắc về cháu Thạch từ sau đêm đó cháu dịu dần,dễ thương hơn, không còn gây 
khó  như trước nữa. Tuy bài học này có nhiều khó khăn nhưng tất cả đã vượt qua nhờ  Phú và các BĐ nam 
đã có kinh nghiệm với hai chữ NHẪN HÒA. Đặc biệt hơn nữa là tất cả các anh đã góp công xây dựng 
TVNH từ buổi đầu, sau nhiều năm vắng bóng, lần này cũng đã trở về  sum họp  làm anh Long  quá xúc 
động nên đã khóc rất nhiều lần. Nói chung những khó khăn đều được phơi bày và giải toả thật êm đềm 
như câu Đức Thầy thường dạy nếu không học được Nhẫn Hòa thì làm sao có Từ Bi. Riêng tôi,  thấy tôi 
vượt qua bài buồn phiền này một cách hồn nhiên phần lớn là nhờ sự nhẹ nhàng dễ thương của Khanh, 
cùng thanh khí - thanh cảnh của Nhẫn Hòa. Phải đi mới cảm nhận đầy đủ hai chữ NHẪN HÒA. Có học 
Nhẫn Hòa mới thấy tâm hồn mình hoà nhập bầu trời đầy thanh khí điển của Tổ-Thầy luôn quang độ, mới 
tận hưởng thanh cảnh ở nơi này.  
 
                               Từ giả Nhẫn Hòa, chúng tôi lưu luyến chia tay tiếp tục hoàn tất hành trình đã định. 
Chúng tôi sẽ đến TD của anh Hưng như đã hẹn...càng về gần Cali trời càng nóng, mọi người đã thấm 
mệt... Đến nhà Bạch Liên đã 12 giờ khuya nên không dám tới. phải hẹn anh Hưng 8 giờ sáng mai sẽ gặp. 
Sáng hôm sau chúng tôi phải từ giả Bạch Liên để đến nhà anh Hưng.  Rất cảm ơn Bạch Liên đã dành cho 
chúng tôi tình thân thật nồng ấm... Đúng là chúng tôi và anh Hưng chưa biết nhau vì khi gặp mặt không 
nhận ra nhau nhưng tôi rất quen gương mặt chị Phụng. Tôi gặp lại Huệ và Hoàng Anh còn có chị Tu đến 
thăm nữa thật là vui, vui đến muốn khóc. Lâu... lâu lắm rồi mới gặp lại. Không hiểu tại sao khi mỗi khi 
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gặp nhau thì cảm giác như thân nhau bao nhiêu đời.  Không cần nói gì chỉ qua ánh mắt và nụ cười cảm 
như ruột thịt rồi. Chỉ còn 10 quyển KADĐ  tôi mang cho Huệ để tặng các bạn đạo địa phương.  Cầm 
quyển sách trên tay,tôi thấy ánh mắt Huệ rất vui và nói:" Quyển này  em đọc rồi nhưng em sẽ đọc nữa . 
Quyển KINH này được tái bản thật đẹp,rất trân trọng. Em sẽ đọc nữa. " Tôi nghe mà phải thầm niệm và 
cảm ơn em! Chúng tôi được anh chị Hưng tiếp đãi thật nồng hậu, thật ấm áp trong tình Đạo. .. Chúng tôi 
đã về đến TSXDVV  khoảng 9 giờ tối kết thúc hành trình dài 9 ngày.  
                              
                               Cảm nhận của tôi về  cuộc hành trình dài này thật tuyệt vời cả hai mặt Đạo và Đời. 
Nhẫn Hòa  Dù cuộc sống hiện tại đang còn nhiều nan giải nhưng nhờ đời sống Đạo luôn lúc nào tâm hồn 
luôn an bình. Những ngày chung sống nơi đây, tôi được sống thật an nhiên ... Đây là lần đầu tôi PHẢI tả 
hết những gì tôi thấy, nói hết những gì xảy ra trong tôi và xung quanh tôi thật vô tư vì tôi biết tôi đã thật 
sự yêu thương Nhẫn Hòa. Không chỉ riêng tôi mà anh Xã tôi  cũng vậy, tâm thân đều an ổn- vui khỏe nhẹ 
nhàng. Lần này NHẪN HÒA ĐÃ  IN SÂU TRONG HỒN TÔI khi chưa từ giả. Hôm trong phần tu học 
chọn số và bấm nút ngẫu nhiên trong TBPTDN, tôi đã có được bài thơ ngõ CHUNG VUI của ĐứcThầy 
ban cho với 4 câu thơ : 
 
                                                        " CHUNG VUI SUM HỌP LẠI CÀNG TƯƠI  
                                                          CẢM THỨC TRẦN GIAN CÓ ÍCH NGƯỜI  
                                                          CHUYỂN HOÁ THÂM SÂU QUI MỘT MỐI  
                                                          THÀNH TÂM TU LUYỆN KHẮP NƠI NƠI  " 
 
                               Từng câu, từng chữ Đức Thầy ban cho là món quà quí báu khi tôi được đến THIỀN 
VIỆN NHẪN HÒA, chúng tôi đã có một cuộc CHUNG VUI trọn vẹn từ sự ân độ của ĐứcThầy và tất cả 
quí Bạn Đạo. Chân thành cảm ơn BTC,Phú- Khanh cùng những đóng góp của  tất cả các bạn đạo đã đến 
đây chung sức đã tạo thành một kỷ niệm đẹp trong lần KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP THIỀN VIỆN 
NHẪN HÒA. Chúng ta  sẽ luôn cùng  CHUNG VUI trong cuộc sống ĐỜI ĐẠO SONG TU. Thành tâm 
cầu chúc tất cả quí anh chị, quí bạn 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) 
 22  tháng 7 năm 2021 
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Thông báo: Tân Hội truởng Hội Ái Hửu Vô Vi tại Washington, USA  
 

Trong buổi bế mạc Trại Hè 2021 tại  Thiền viện Nhẩn Hoà,  vào ngày 06/07/2021, vừa đánh dấu kỷ niệm 
35 năm thành lập Thiền viện, anh Nguyễn Trí Vượng, nguyên Hội trưởng đã công bố anh Vương Thanh 
Phú là tân Hội trưởng HAHVV-WA, với sự nhiệt tình tán đồng từ các bạn đạo có mặt.   
 
Anh N. T. Vượng cho biết anh đã phục vụ trên 30 năm qua với cương vị là Hội truởng, đến nay điều kiện 
sức khỏe và tuổi tác (đã bát tuần) không còn cho phép anh điều hành Hội và phục vụ tốt như mong 
muốn, nên anh xin đuợc bàn giao lại trọng trách này cho bạn đạo trẻ hơn là anh V. T. Phú.   Truớc sự ưu 
ái ũng hộ từ anh Vượng cùng toàn thể bạn đạo có mặt, anh Phú rất cảm động nhận lời, cám ơn sự tín 
nhiệm của quý bđ, ghi nhận sự phục vụ tận tình của anh Vượng và chị Liên trong nhiều năm qua  và cũng 
không thể không nhắc đến sự đóng góp cột trụ cho TVNH của anh chị Trần Đình Long và Trần Mỹ Quyên, 
không có anh chị Long và Quyên; TVNH không thể nào xanh đẹp sinh khí như ngày hôm nay.  
 
Anh Phú cũng ghi nhận sự hiện diện của nhiều bạn đạo đã tâm thành đóng góp cho TVNH từ thuở ban 
đầu lập hội như anh Vương Thanh Sơn, anh Dư Lập Căn, anh Phạm Hưng, anh Khổng Văn Cúc, anh 
Nguyễn Văn Mai,  anh Nguyễn Hữu Lâm, anh Vũ Quốc Thuỳ, v.v. Còn có bđ đã quá cố anh Lai và anh Lê 
Ngọc Mỹ, tu sinh nhiều năm ở TVNH và những bạn đạo vắng mặt như anh Uông Bình Chương, anh 
Nguyễn Khắc Trừ, v.v.   
 
Chân thành cám ơn sư lưu ý của quý bạn đạo. 
 
Phóng sự từ TVNH, Olympia, WA 23/07/2021 
 

 
 
 
 


