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Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVINET.ORG 

 số 676   22 tháng 06 năm 2008 
           Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
 

Thành Tựu 
 

Qui nguyên giềng mối trong thành tựu 
Giải quyết chơn hành tự đạt ưu 

Thành thật chính mình năng tự đạt 
Thâm tình tự đạt chẳng còn mưu 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 05/09/98 đến 11/09/08 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị 
tâm bệnh và giải tỏa 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) Thâm sâu đời đạo là sao ? 
2) Sự mong muốn do đâu mà có 
3) Ðiện năng của cơ thể nằm ở đâu ? 
4) Bộ mặt gồm có những gì ? 
5) Kim mộc thủy hỏa thổ do đâu hình thành ? 
6) Dốc lòng tu sửa có ích lợi gì không ? 
7) Dốc lòng tu sửa có ích lợi gì không ? 
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1) Du Thuyền, 05/09/98 3 : 15 AM 
Hỏi : Thâm sâu đời đạo là sao ? 
 
Ðáp : Thưa thâm sâu đời đạo, là khai triển nội tâm, 
phát triển từ trường từ trong ra ngoài. Ðời là giải 
được trược khí, ứng phó với hoàn cảnh hiện tại, đạo 
là quân bình nội thức hướng thượng phân giải 
  Kệ : 
 Minh tâm mới rõ thực tài ứng 
 Cảm thức tâm linh tự cảm mừng 
 Tiến hóa vô cùng không gián đoạn 
 Khai minh tâm đạo tiến từ từng 
 

2) Du Thuyền, 06-09-98 5 : 00 AM 
Hỏi : Sự mong muốn do đâu mà có ? 
 
Ðáp : Thưa sự mong muốn do sự nhìn thấy và cảm 
thức hình thành ý muốn kết tụ thành một tập quán 
si mê muốn có và muốn đạt được 
  Kệ : 
 Duyên gây tập quán chuyển an lành 
 Thích thú say mê muốn đạt nhanh 
 Cơ tạng ẩn tàng trong chốc lát 
 Hình thâu ý động thật là nhanh 
 
 

3) Vancouver, 07/09/98 5 : 10 AM 
Hỏi : Ðiện năng của cơ thể nằm ở đâu ? 
 
Ðáp : Thưa điện năng của cơ thể nằm ở tim gan và 
thận, hộI tụ xuất phát lên trên bộ đầu, liên hệ chấn 
động thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ, xuất phát và 
trụ đúng đường thì sẽ phát sáng trong nội tâm, quân 
bình gọi là đạo tâm, vượt khỏi tầng mê chấp và 
thiếu dũng chí thăng hoa theo chiều sâu thanh nhẹ 
của tâm linh 
  Kệ : 
 Trụ hoá thanh bình chuyển tiến thân 
 Ðiện năng giao cảm tự phân lần 
 Trong không mà có tùy duyên tiến 
 Vượt khỏi trùng dương tự xét phân 
 

4) Las Vegas, 08/09/98 5 : 25 AM 
Hỏi : Bộ mặt gồm có những gì ? 
 
Ðáp : Thưa bộ mặt gồm có, điện năng của cơ tạng 
cung ứng, qua sự lưu thông của thần kinh chuyển 
chạy khắp toàn thân, liên hệ từ bên trong cho đến 
bên ngoài, xuất phát hòa hợp với chấn động điện 
năng của càn khôn vũ trụ, nhìn mặt có thể hiểu 
được hành giả, khỏe hay là bệnh ra sao, càng thanh 
tịnh sẽ càng hiểu rõ 
  Kệ : 
 Thân hình cấu trúc rất tinh vi 
 Ðiển giới phân minh tiến kịp kỳ 
 Liên hệ không ngừng trong chuyển tiếp 
 Hành trình chơn pháp tự mình ghi 
 

5) Las Vegas, 09/09/98 2 : 20 AM 
Hỏi : Kim mộc thủy hỏa thổ do đâu hình thành ? 
 
Ðáp : Thưa kim mộc thủy hỏa thổ, do nguyên lý tự 
nhiên cấu trúc hình thành, dưới sự điều khiển của từ 
trường thanh tịnh, điện năng của Trời Ðất, gọi là 
thiên cơ, âm thầm làm việc và không tiếc lộ được 
  Kệ : 
 Nguyên khí Trời ban rất nhiệm mầu 
 Càn khôn vũ trụ vẫn thành trao 
 Nhơn sinh thụ hưởng chiều sâu tiến 
 Dứt khoát tâm linh tự tiến mau 
 

6) Las Vegas, 10/09/98 1 : 30 AM 
Hỏi : Dốc lòng tu sửa có ích lợi gì không ? 
 
Ðáp : Thưa dày công tu sửa rất ích lợi cho tâm thân, 
mỗi mỗi muốn thành công đều phải kiên trì 
  Kệ : 
 Thực hành chất phát tự qui nguyên 
 Vốn sẵn có không vẫn nốI liền 
 ÐờI đạo song hành chung giải tiến 
 Qui nguyên giềng mốI chẳng lo phiền 
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7) Las Vegas, 11/09/98 1 : 00 AM 
Hỏi : Hướng tâm tu học thì phải hướng làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa hướng tâm tu học là phải thực hành đứng đắn pháp môn đã nhận được, hành đúng tức là khai 
triển chiều hướng đã và đang qui định, chỉ có mở tiến và không thụt lùi 
  Kệ : 
 Thực hành khai triển trí tâm vui 
 Khai triển minh tâm rõ đạo mùi 
 Thức giác tâm thành tâm ngộ đạo 
 Bền lâu tu tiến lại càng vui 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Thầy giảng cho bà Khá  

(Khóa Sống Chung Thân Thương Hòa Bình) 
Thầy: Bà Khá năm nay tám mươi mấy tuổi. Từ hồi bà quen biết tôi tới bây giờ bà có buồn không? 
Bà Khá: Không có buồn. 
Thầy: Giờ tám mươi mấy tuổi có buồn không? 
Bà Khá: Không buồn. 

Thầy: Tại sao quen với thằng khùng mà không buồn? Chết nó đâu có cứu bà được mà không buồn? 

Bà Khá: Thầy nói sao dễ quá. Sao con thấy khó khăn quá vậy? 
Thầy: Cứ làm tới đi. Khó khăn là mấy chục năm nay. Cứ làm tới vậy là nó yên. Phải ráng, phải nghe băng 
cho nhiều, thực hành Pháp Luân Thường Chuyển nhiều. Hổm rày tôi nhắc ba cái vụ đó không hà. Phải thở 
nhiều. Tôi dặn sao làm vậy, mặt mày hồng hào. Mặt mày tái mét là không được. 
Bà Khá: Thở cách nào Thầy? 
Thầy: Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Cứ hít nguyên khí của Trời Ðất. Hít mừng, tại sao lại sợ? 
Bà Khá: Tôi cũng thở như vậy mà cái sức không đủ. 

Thầy: Phải làm tới cho nó mạnh. Bởi vì mình có con, tinh hoá khí, khí hoá thần, thần hườn hư. Hồi 
nhỏ bà có chồng đẻ con nhiều nó mất cái chất tinh thì nó phải yếu. Bây giờ bà tu, bà hít thét rồi nó khôi phục 
lại. 

Bà Khá: Tôi hít nhiều lắm. Tôi hít không được nữa. 
Thầy: Phải ráng, phải ráng làm tới hơi thở cuối cùng. Phải làm thiệt nhiều. Phải chú ý cái bụng, xả ra xát, 
hít vô cho đầy. Hít vô đầy cái thận nó mạnh. Cái thận nó mạnh cái óc bà mới sáng. Cứ làm tới đi, không mệt 
đâu. Thấy mệt, thấy chết, thấy ngộp vậy mà không sao hết. Cứ làm tới đi. 
Bà Khá: Tôi hít vô không nổi. 
Thầy: Cứ ráng làm nay chút, mai chút, khôi phục. Cho nên bây giờ bà thấy tôi cũng lớn tuổi rồi, tiếng nói 
của tôi đâu có thua tụi thanh niên đâu. Cũng mạnh, cũng nói đàng hoàng vậy. À, bà cứ việc làm Pháp Luân 
Thường Chuyển thì nói chuyện đàng hoàng hơn. Ráng làm đi. Ráng làm nói chuyện nó mở. Cái tu này căn 
bản bệnh tim từ nhỏ, đâu có nói tiếng lớn như vầy được. Nhưng mà bây giờ tôi khỏe hơn hồi xưa nhiều. Tôi 
nó rõ hơn nhiều, mặt mày hồng hào hơn nhiều. 
Bà Khá: Tôi thấy tôi còn ngu quá, nhưng mà sức khỏe đỡ nhiều. 
Thầy: Thấy mình ngu là đại phước. Thấy mình khôn là vô phước. Mình phải biết cái lỗi của mình, ăn năn 
mới là đúng. 
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Thông Báo về Kinh Sách và Băng Giảng 
 
Tiếp tục chương trình Cải Tổ Vô Vi, chúng tôi xin thông báo đến quý bạn sự phân công như sau : 
 

o Chị Nguyễn Xuân Mai (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California) trách nhiệm ban  Kinh Sách 
                                      

o Chị Trần Thị Xuân Thu (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức  Quốc) trách nhiệm ban Băng Video 
 

o Anh Nguyễn Văn An (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida) trách nhiệm ban Băng Giảng Audio   
 
Trong pham vi tài liệu, các anh Chị Hội Trưởng này lãnh nhiệm vụ  : 

o Lập thống kê    
o Phối họp bạn đạo các nơi phát tâm họp tác 
o Gom góp, thanh lọc và kiểm soát phẩm chất   
o Lưu giữ   
o ấn tống   

 
Nếu quý bạn muốn phát tâm họp tác và đóng góp trong những công việc nêu trên,  xin vui lòng liên lạc với 
các Hội Trưởng : 
 

o Chi Nguyễn Xuân Mai :  
huemai00@gmail.com 
DT :  (530).589.1517 hoặc (714).598.7291 (cầm tay). 

 
o Chi Trần Thị Xuân Thu :  

vovi-fv-germany@arcor.de 
DT.  0695978195       49-695978195 (ngoại quốc) 

 
o Anh Nguyễn Văn An :  

 voviflorida@gmail.com 
DT : (863)-438-5449 
 

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 
Quý mến, 

 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida                                            Nguyễn Văn An 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii                                            Trịnh Cẩm Tú 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas                              Đỗ Trung Hiếu 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas                                 Quách Long Vân 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney                                           Thái Phúc Hải 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State                           Nguyễn Trí Vượng 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc                                      Huỳnh Minh Bảo 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc                                       Trần Thị Xuân Thu 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California                                  Nguyễn Xuân Mai  
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada                                            Phan Cao Thăng 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY 
 

HỘI ÁI HỮU VÔ VI SYDNEY 
VÔ VI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF SYDNEY INCORPORATED 

922 Hume Highway,  Bass Hill -  NSW 2197 - AUSTRALIA 
 Mob.0414 508 194 – Email: hthai@xenontech.com.au 

---#--- 
THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI 

 
V/v : Bầu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2008 – 2010. 
 
Kính mời bạn đạo …………………… 
 
Xin vui lòng đến tham dự ngày bầu cử Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney  nhiệm kỳ 2008 -  2010 
tại địa điểm: 
 

• Thiền Đường Dũng Chí, 922 Hume Highway – Bass Hill, NSW 2197. 
• Ngày & Giờ: 13/7/2008 từ 10.00 giờ sáng tới 2.00 giờ trưa. 
• Chương Trình: 

10.00 - 11.00 Chung Thiền. 
11.00 - 12.00 Học TBPTĐN. 
12.00 - 14.00 : 
- Báo cáo tài chánh và những sinh hoạt đã và đang làm của B C H. 
- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006-2008 từ nhiệm. 
- Thành Lập Ban Bầu Cử. 
- Tuyên bố thành phần Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2008 – 2010. 
- Tâm tư và yêu cầu của Bạn Đạo với BCH mới. 
- Dùng cơm trưa. 

 
Kính mong các bạn đạo đến tham dự đông đủ, nếu vắng mặt Bạn Đạo có thể ủy nhiệm cho Bạn Đạo khác 
đến tham dự bằng phiếu kín (xin ghi rõ tên họ và số thẻ hội viên, số điện thoại, nếu cần Ban Kiểm Phiếu có 
thể kiểm nhận). 
Bạn đạo nào cần đưa đón trong ngày nêu trên, xin liên lạc với Dung 0404 262 194 hay Hải 0414 508 194. 
 
Một lần nửa, kính mong tất cả Bạn Đạo đến tham dự đông đủ, để cùng chung ý hướng phát triển thêm cho 
Thiền Đường Dũng Chí nói riêng và Cộng đồng Vô Vi Úc Châu nói chung ngày càng lớn rộng hơn, trong 
tình thương yêu đồng đạo. 
 
Qúy thương, 
 
TM/BCH HAHVV Sydney, 
Thiền Đường Dũng Chí. Tổng Thư Ký, 
Nguyễn Thị Phương Dung 
Ngày 19 tháng 6 năm 2008 
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Thông Báo của Thiền Viện Vĩ Kiên 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California xin vui mừng gởi đến tất cả các bạn đạo khắp nơi, chúng ta đã được Đức 
Thầy chấp thuận cho khoá 3 ngày với chủ đề “CHUNG SỐNG VÀ THAM THIỀN” trên Thiền Viện Vĩ 
Kiên vào dịp Lễ Độc Lập thứ Sáu ngày 4 tháng 7 đến Chủ Nhật ngày 6 tháng 7 năm 2008. 
 
Trân trọng kính mời tất cả các bạn đạo khắp nơi về đây tham dự. 
 
Kính Thư, 
 
Thay mặt Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California 
Hội Trưởng Dương Như Tùng 
 

Chương trình sinh hoạt 
 

Thứ Sáu ngày 4 tháng 7, 2008 
10:00 am - 12:00 pm   Bạn đạo tập trung 
12:00 pm – 1:30 pm  Chung Thiền 
1:30 pm – 3:00 pm  Ăn Trưa 
3:00 pm – 5:00 pm  Sinh hoạt tự do 
5:00 pm – 6:00 pm  Tập thở chiếu minh 
6:00 pm – 7:30 pm  Ăn chiều 
7:30 pm – 9:00 pm  Trà đạo 
9:00 pm – 11:00 pm Niệm Phật, Mật Niệm Bát Chánh, Lạy Kiếng, Chiếu Minh 
11:00 pm -   Chung Thiền 
 
Thứ Bảy ngày 5 tháng 7, 2008  
6:00 am – 7:00 am   Vệ Sinh cá nhân & thể dục trợ luân, lạy kiếng 
7:00 am – 9:00 am  Chung Thiền  
9:00 am – 10:00 am  Điểm tâm 
10:00 am – 12:00 am  Đi niệm hành, sinh hoạt tự do 
12:00 pm – 1:30 pm  Thiền chung 
1:30 pm – 2:30 pm  Ăn trưa 
2:30 pm – 5:30 pm Sinh hoạt tự do, nghe và xem băng của Thầy, Niệm Phật, tham quan thắng 

cảnh. 
5:30 pm – 6:30pm Ăn Tối 
6:30 pm – 9:00 pm Nghe và xem băng Thầy, Đọc Kinh Sách, Niệm Phật chung,  
9:00 pm – 10:00 pm  Mật Niệm Bát Chánh, Thở chiếu minh, lạy kiếng 
10:00 pm – 11:00 pm  Niệm Phật chung 
11:00 pm -   Chung Thiền 
 
Chủ Nhật 6 tháng 7, 2008 
6:00 am – 7:00 am  Vệ sinh cá nhân & thể dục trợ luân, lạy kiếng 
7:00 am - 9:00 am  Chung thiền 
9:00 am – 10:00 am   Điểm tâm 
10:00 am -12:00 pm  Sinh hoạt mục Bé Tám 
12:00 pm – 1:30 pm  Chung Thiền 
1:30 pm – 2:30 pm  Ăn trưa 
2:30pm – 3:30 pm  Trà đạo và chia xẻ cảm tưởng 
3:30pm-   Giải tán 
 
Nếu muốn biết thêm chi tiết về ghi danh và chuyển vận xin các bạn liên lạc: 
Thiền Viện Vĩ Kiên:  (909) 338-6691 
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Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi: (714) 891-0889 
Ghi danh:  Kim Anh: (714) 580-5388  
Chuyển vận:   Huỳnh Tấn Lộc: (714) 725-1496 
Lệ phí cho 3 ngày chung sống:  Tùy quý bạn đạo phát tâm 
 

THƠ 
         
           ÁO ĐỜI,ÁO ĐIỂN 
(Thân tặng hai cũ bạn Gi.R,C.M) 
Y phục xài lâu nay đã củ 
Tám mươi mùa thu bạc mùa lu 
Sẵn sàng dứt bỏ nhẹ nhàng bước 
Thiên Đàng hạnh phúc hưỡng thiên thu 
*** 
Ô hay hai cụ lão thành 
Giữ gìn y phục còn lành tám mươi 
Đôi môi luôn nỡ nụ cười 
Ngẫm nhìn thời trẻ làm tươi nhiều người 
Siêng năng làm việc chẳng lười 
Vinh quang lao động nhiều người ngợi khen 
Sống đời thế sự bon chen 
Cơm ngày hai bửa chẳng chen chuyện ngoài 
Thực hành công quả hằng ngày 
Công phu dưỡng khí năm dài thêm xinh 
Tâm hồn thanh thản niệm kinh 
Ngày nay đáo lão thông minh hướng trời 
Dù cho tứ đại xắp rời 
Dùng lâu sắp hoại xa rồi vẫn vui 
Giữ bình thần thức rèn trui 
Đến giờ bỏ áo vẫn vui có Thầy 
Hư không áo điển phủ đầy 
Mỗi tầng đổi lớp áo này sáng thêm 
Phúc Tâm Cà Mau 8/6/2007 
                    ==== 
    LÃO THÀNH SÁNG SUỐT 
Tám mươi xa đất gần trời 
Tinh thần sáng suốt tuổi đời chẳng lo 
Nhờ hành chánh pháp Thầy cho 
Thân đau có đến thâu kho điển Thầy 
Cơ trời biến hóa đêm ngày 
Cần yên hành niệm chuyễn xoay đạo mầu 
Sanh gài bịnh chết đứng rầu 
Vô sanh vô tử đứng hầu phật tiên 
Công phu tĩnh lắng thật siêng 
Ban ngày đối ngoại dè kiên cảnh ngoài 
Chuyện đời buông bỏ ngoài tai 
Tình đời bằng hữu vui say mê trần 
Về nhà sẽ thấy bần thần 
Hút nhiều trược khí thân trần khó yên 

Luật trời ngũ giới có biên 
Làm hiền nhẹ gánh vượt miền đấu tranh 
Thanh thanh dịu dịu bay nhanh 
Cửa trời rộng mở thánh anh lễ chầu 
           Phúc Tâm Cà Mau 6/4/2007 
                            === 
             NHẤT TÂM BẤT LOẠN 
NHẤT cú Di Ðà niệm chẳng lơi, 
TÂM minh kiến tánh đạo không rời, 
BẤT ly Ðiển giới lòng thanh tịnh, 
LOẠN, định phân minh rõ đạo, đời. 
                    PN, 05’08/2007 
                        Thiền Ðăng. 
                           ==== 
                       TỰ THỨC 
Thấy được mình mê là đã tỉnh, 
Tự mình ly ngã thoát hèn, vinh, 
Tu là tự sửa thường thăng tiến, 
Ðộng, tịnh hồi quang tự thấy mình. 
             PN, 16/09/2007 
                     Thiền Tâm. 
                          ==== 
                      TỰ NGẪM 
 
Ta vẫn hiên ngang giữa đất trời 
Dù bao nghịch cảnh của trần đời 
Lòng luôn hướng thượng, tâm mài dũa 
Sớm muộn có ngày sẽ tới nơi. 
 
Ta vẫn là ta, Dũng thủa nào 
Bình dị hòa vui, chẳng thấp cao 
Ai thời chưa hiểu, rồi sẽ hiểu 
Mặc đời tra khảo, Dũng chẳng sao. 
 
Chúc bạn Thiền tu mãi thanh cao 
Mỗi người tự sáng tựa vì sao 
Ðến đâu cũng trải tình thương mến 
Cuộc đời trần đẹp làm sao ! 
 
                  Bình Tân, 25-05-2008 
                        Thanh Dũng. 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Kính xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo BÙI VĂN RON, sanh năm 1937. Ðã từ trần 

vào lúc 05g 50 ngày 14- 06-2008 (nhằm ngày 11 tháng 5 năm Mậu Tý), tại thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương, 
VN. Hưởng thọ 72 tuổi. Lễ động quan lúc 07g00 ngày 18-06-2008 (nhằm 15 tháng 5 năm Mậu Tý), chôn tại 
đất nhà Dĩ An, Bình Dương. 

Chân thành cám ơn quí bạn đạo. 
VN, Bạn Ðạo Dĩ An kính báo 

BẠN ÐẠO VIẾT 
Viết về một kỷ niệm 

Quy Y Kiến Thức 
 
Bạn Quý mến , 
Tôi muốn gởi đến quý bạn một kỷ niệm đẹp mà tôi có được trong lần tham dự khóa sống chung ở Thiền 
Viện Hai Không. 
      Đã từ lâu, tôi mong ước có dịp để viếng thăm Thiền Viện Hai Không ,nơi mà những ngày đầu xây dựng 
đã có nhiều kỳ tích . Cơ duyên đã đến ,Có khóa sống chung trên Thiền Viện Hai Không từ 18 tháng 5 đến 22 
tháng 5-2008 .Khóa sống chung này đã được Đức Thầy ban ân điển là Quy Y Kiến Thức. Trong lời khai mạc 
,chị Huệ Mai có cho biết , khi xin phép để tổ chức , Đức Thầy dự định sẽ có 300 người tham dự. Nhưng sau 
cùng , duyên lành Quy Y Kiến Thức được dành cho 75 bạn đạo quyết tâm tham dự.75 bạn đạo đến từ rất 
nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ ,trong số đó có những bạn đạo đến từ Canada ( Hoàng con chị Kim 
Anh ),Bỉ quốc ( anh Lâm quang Thanh ) , Đại Hàn ( chị Hồ thị Ngọc Thanh),Việt Nam  ( bác Bảy  Lương Sĩ 
Đông ),v.v…  
      Thiền Viện Hai Không ngày nay quả thật là đẹp. Với diện tích 24 mẫu tây ,có rào xung quanh và một con 
đừơng Niệm Hành làm vòng đai được tráng nhựa,muốn đi giáp vòng phải mất khoảng 25 phút. Đường Niệm 
Hành dựa theo triền núi nên khi lên khi xuống. Thỉnh thoảng có những bảng gổ viết 4 câu thơ của Đức Thầy 
diễn tả ý nghĩ của đoạn đường đó. Ngoài ra có băng gỗ ngồi nghĩ chân ,một nhà mát và còn được nghe tiếng 
suối chảy ,thật là thần tiên. Thiền Viện được cấu trúc với nhiều nhà nhỏ rài rác khắp nơi , được sơn màu đỏ 
để trung hòa với màu xanh của cây cỏ hoa lá. Ngôi nhà chánh được nối liền với nhà bếp và nhà khách. Cốc 
của  Đức Thầy thật đẹp,xung quanh cốc có hòn non bộ ,có vườn trúc xinh tươi,bên trong ngăn nắp với đầy 
đủ tiện nghi,thoáng mát.Một bạn đạo hiểu biết có nói ,nơi cốc Đức Thấy thường trực có Quang Điển, nên 
đến đây mọi người cảm thấy nhẹ nhàng ,vui khỏe. Từ cốc của Đức Thầy, một khoảng không gian nhìn xuống 
núi như ở nơi tiên cảnh vậy. Thiền Viện ngày nay đang trồng rất nhiều cây ăn trái (trên 100 cây ) và cây 
bóng mát ,cũng như cảnh trí với những hòn đá chồng lên nhau rất là nghệ thuật  và nên thơ  .  . 
      Bạn đạo đến tham dự Quy Y Kiến Thức được chào đón nồng hậu ,vui vẽ trong tình thương yêu chân 
thật.Một khóa sống chung sống động ,thân thiết ,hòa đồng nhất từ trước đến nay.Có rất nhiều dịp để được 
ngồi gần nhau ,trò chuyện ,tâm tình như anh em một nhà.Ban nhà bếp phục vụ tận tình ,toàn là đồ ăn chay 
,sáng cơm Hải Nam,chiều mì Quảng Đông,sáng hủ tiếu Nam vang ,chiều phở Xe Lữa…. Giải khát thì có cà 
phê sửa đá,trà xanh ,chè đậu đỏ…. Điểm tâm thì nào cháo thập cẩm ,bánh mì trứng Paris, bánh chưng, bánh 
bột lọc, súp măn cua, khoai lang Cà mau ,sushi ViệtNam…. mặc tình mà ăn với uống như sống trên du 
thuyền vậy.Thành thật cám ơn thành tâm phục vụ của ban nhà bếp. 
      Trở lại mục tiêu chánh của khóa sống chung ,mà có thể gọi là khóa tu học ,vì một lần sống chung bằng 
mấy năm tu học ở nhà.Học từ điển quang cho đến đời sống hằng ngày.  
Chương trình khóa sống chung Quy Y Kiến Thức đầy đủ như một chương trình Đại Hội ,có hội thảo,có vấn 
đạo, trình bày ấn chứng ,kinh nghiệm tu học.v.v… Đức Thầy đã xuất hiện trực tiếp qua màn ảnh 4 lần trong 
4 ngày liên tục.Trong một lần , Đức Thầy khai điển: Khóa học Quy Y Kiến Thức là để Khai Tâm Mở Trí. 
Cho nên tôi cũng không thấy làm lạ ,tại sao trong khóa học này ,tất cả mọi người đối xử với nhau sao mà 
chân tình ,thương mến nhau đậm đà. Lần đầu Đức Thầy xuất hiện,mỗi bạn đạo được đến đảnh lễ và nói vài 
câu thăm Đức Thầy. Lòng thương yêu và quan tâm đến diễn trình tu học của các con , Đức Thầy đã hai lần 
muốn qua thăm Khóa sống chung. Lần đầu Đức Thầy bão chị Kim Anh lấy xe để Đức Thầy lái đưa chị Kim 
Anh cùng đi. Lần thứ nhì Đức Thầy bão chị Kim Anh lấy vé may bay  .. Ôi ! Làm sao diển tả hết được tình 
Thầy Trò lúc bấy giờ .Thật là kỳ diệu ,sau những lời nói đó ,khí trời đang nóng bứt,bỗng dịu lại ngay ,nhiều 
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cơn gió mát lồng lộng thổi qua.Và cũng từ đó không khí trên Thiền Viện dễ chịu vô cùng, tối ngủ còn phải 
đấp mền  . 
      Một đặc biệt khác ,là vào ngày 21 tháng 5 ,bạn đạo tổ chức tiệc mừng sinh nhật Bà Tám. Nơi hội trường 
ngoài trời được trang trí bàn nghế , hoa quả ,bánh sinh nhật và một buỗi tiệc thịnh soạn để chung vui với Bà 
Tám. Màn ảnh giữ sân khấu xuất hiện Bà Tám ngồi chung với Đức Thầy. Bà Tám rất là vui ,miệng nói liên 
hồi ,bạn đạo thay phiên nhau chúc mừng Bà Tám và cùng nhau cụng ly cùng vui.Không khí náo nhiệt không 
thể tả được.Mấy Bà lần nầy ngoại lệ được thưởng thức một chút rượu chát đỏ ,nên cũng như quý ông ,nói 
năng ồn ào ,quơ tay ,nâng ly dzô dzô ,vui thật là vui. 
Quy Y Kiến Thức mà không nhắc đến chương trình văn nghệ là một điều thiếu xót vô cùng  . Một chương 
trình văn nghệ cây nhà lá vườn rất là xuất sắc được thực hiện hằng đêm. Với sự hòa âm độc đáo của Ái Ù 
,nhạc dở cũng thành nhạc hay. MC chánh là Elvis Phi (Phạm  bách Phi ) một giọng ca trầm ấm ,một cây cười 
với nhiều chuyện vui ,tạo nên không khí sống động liên tục.Và MC phụ là anh Lâm quang Thanh ở Bỉ quốc 
cũng là một kịch sĩ Âu Châu cùng với Nương Nương Bà Bà cũa vùng thủ đô Washington thủ diển vở kich “ 
Chưởi vợ mắng chồng“ (dựa vào  2 bài thơ Chưởi Vợ Chưởi Chồng của Đức Thầy ),tạo một không khí vô 
cùng sôi động. Chương trình văn nghệ đã khám phá những tãi năng mới lạ. Trước hết chúng tôi muốn nói 
đến bác sĩ Vũ thế Hưng ,kiêm luôn nhạc sĩ sáng tác ,ca sĩ có nhiều chương trình hát tư` thiện .Mặc dầu đang 
có bệnh ,anh đã cống hiến nhiều bản nhạc rất truyền cảm ,trong đó có những nhạc phẩm do anh sáng tác. 
Anh có tâm sự, ngày mới đến anh phải chống gậy mới đi được.Thế mà sau ngày khai mạc ,anh có thể đi 
đứng không còn cần gậy ,anh còn nhảy múa khi hát nhạc ,thật kỳ diệu,thật kỳ diệu  .Kế tiếp là anh Lý nghiệp 
Minh. Anh là em ruột của anh Lý Vĩnh .Trông anh không giống  anh Lý Vĩnh chút nào ,một phần anh ốm 
như cô gái kiên ăn. Tuy ốm vậy mà có tâm hồn nghệ sĩ hết mình,giọng ca của anh rất trầm ấm ,nhẹ nhàng. 
Một tài năng đặc biệt khác nữa là anh Trần Bão Châu ở Dallas ,TX. Anh đã biễu diễn võ thuật hùng dũng và 
ca vọng cổ thật mùi như ca sĩ Thành Được lúc sung thời. 
      Khóa sống chung lần này còn có mục Trà Đàm đặc biệt hằng đêm ,làm phong phú thêm cho chương 
trình sum họp.Nhân vật chánh là anh Huỳnh ánh Sáng ở TX. Anh đem theo đầy đủ dụng cụ pha trà , đặc biệt 
là những hộp trà Cao Sơn nổi tiếng . Trà đàm làm cho tình bạn gia tăng ,tình đạo cởi mỡ , đoàn kết ,thương 
mến nhau nhiều hơn.Những nhân vật vui tánh ,thích tiếu lâm ,đều có hiện diện ,như Ái Ù ( Trần mạnh Ái ) 
,Bành Chi ,Nguyễn trí Vượng,Long Lữa (Trần đình Long),Nguyễn minh Châu ,Kim Anh,Trần lệ Quyên , 
v.v..Tôi mong rằng ,sau này những kỳ Đại Hội hay các khóa sống chung ,muc Trà Đàm được phát huy rộng 
rãi ,góp phần cho chương trình vui học Tu thiền Vô Vi ngày càng tốt đẹp ,hưng phấn hơn. 
       Còn rất nhiều ,rất nhiều cái hay cái lạ trong khóa sống chung này , nhưng không kể thêm nữa , để các 
bạn tưởng tượng cho thêm phần liêu trai .  
 Chấm dứt bài viết này , xin cống hiến 2 câu ca dao mà bạn đạo đã tặng cho Thiền Viện Hai Không :  

Hai Không đi dễ khó về 
Trai đi vợ bỏ,Gái về chồng chê . 

Tôi xin được góp ý như thế này : 
Hai Không đi dễ khó về 

Trai đi gặp Phật,Gái về thành Tiên  
Và để làm quà vui đến những bạn đạo không có cơ hội tham dự khóa sống chung ,tôi có 2 câu đố vui ,nếu 
bạn nào không giải đáp được thì xin liên lac với tôi. 

1- Câu thứ nhất của chi. Lương Ái Từ ,vợ của anh Lý Vĩnh. 
Đố các bạn làm được 2 câu thơ lục bát ,mà trong đó có 13 chữ Chiều  . 

2- Câu thứ 2 của bác sĩ  Vũ thế Hưng. 
      Đố các bạn thành phố nào ở Hoa Kỳ ,con gái giá rẽ nhất  . 
 

Kính chúc quý bạn Thân Tâm An Lạc ,Vạn Sự Cát Tường. 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Vạn Vật Thái Bình 
Kính bái , 
Võ Quang 
Trung Tâm Vô Vi WashingtonDC 
June-2008 


