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Số:  1001  Ngày: 14 tháng 9 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 7/12/2004 ñến 13/12/2004 
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 toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
 
1) Ánh sáng vô cùng là sao ? 
2) Thanh tịnh ñể làm gì? 
3) Qui nguyên là gì? 
4) Trong không mà có là sao? 
5) Trong có mà không là sao ? 
6) Tu hành cách nào tốt nhứt? 
7) Nhân bất học bất tri lý? 
 
 
 

 
Soùng gioù cuoán loâi tình döùt khoaùt 

Höôùng Trôøi thanh tònh giaûi phaàn mô 
Tình Trôøi môû roäng cuøng chung tieán 

Saéc giôùi phaân minh tieán töø giôø 
 

Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 07-12-04  2 :50 PM 
Hỏi :  Ánh sáng vô cùng là sao ? 
 
Ðáp: Thưa ánh sáng vô cùng là ñại thanh tịnh 
                          Kệ: 
Ánh sáng vô cùng uyển chuyển thanh 
Càn khôn qui một mới hình thành 
Qui hợp giềng mối ban chiếu nhanh 
Chuyển hóa thâm sâu thấu các ngành 
 

2) Atlantic city, 08-12-04 2: 22 AM 
Hỏi:  Thanh tịnh ñể làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa thanh tịnh là sáng suốt 
                    Kệ: 
Thanh tịnh sáng suốt tự quán thông 
Chơn thành tu tiến giải tâm phiền 
Qui nguyên một mối hành thông ñạo 
Thức giác chính mình tự thức cao 
 

3) Atlantic city, 09-12-04  1: 01 AM 
Hỏi:  Qui nguyên là gì? 
 
Ðáp:  Thưa qui nguyên là từ ñâu ñến sẽ trở về ñó 
                         Kệ: 
Từ không giới ñến sẽ về không 
Học hỏi vô cùng tự giác tâm 
Qui hội tình người không gián ñoạn 
Nằm lòng tự thức tự tâm an 
 

4) Atlantic city, 10-12-04  3: 53 AM 
Hỏi:  Trong không mà có là sao? 
 
Ðáp :  Thưa trong không mà có là ánh sáng 
                      Kệ : 
Trong không mà có là quang hành 
Quang chiếu nơi nơi tự hướng thanh 
Qui tụ tình người trong giới luật 
Tình thương ñạo ñức minh ñường tiến 
 

5) Atlantic city, 11-12-04  4: 06 AM 
Hỏi : Trong có mà không là sao ? 
 
Ðáp :  Thưa trong có mà không là từ không về 
không 
                        Kệ : 
Từ không ñến sẽ về không giới 
Chuyển hóa thâm sâu sẽ hiểu ñời 
Qui hội tình người khắp nơi nơi 
Bình tâm học hỏi hiểu thông trời 
 

6) Atlantic city, 12-12-04  2 : 21 AM 
Hỏi :  Tu hành cách nào tốt nhứt? 
 
Ðáp:  Thưa thực hành tham thiền ñúng pháp tốt 
nhứt 
           Kệ: 
Thực hành chánh pháp tự khai tâm 
Chuyển hóa thâm sâu tự tiến tầm 
Biến chuyển vô cùng tự giải mê 
Cùng chung tu tiến sáng muôn bề 
 

7) Atlantic city, 13-12-04  4: 55 AM 
Hỏi:  Nhân bất học bất tri lý? 
 
Ðáp:  Thưa làm người mà không chịu học kể như mù 
                       Kệ: 
Học hành trí óc tự khai thông 
Uyển chuyển vô cùng tự góp công 
Trí tuệ phân minh tự giác thông 
Quán thông ý trí giác tự tham tòng 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 
ðất 

 
ðất ñã làm chi hỡi ñất hiền 

Phận em làm việc sống tùy duyên 
Vạn linh tiến hóa trong tình bạn 
ðất ñã ñảm ñương ñất diệu huyền 

 
Diệu huyền cứu ñộ chẳng cho riêng 
Chua ngọt ñắng cay khắp các miền 
Gánh vác trọn lành duyên thử thách 

Trụ sanh hoại diệt cảm giao liền 
 

Giao liền tận ñộ xoay xoay chuyển 
No ấm ấm no trí chuyển xuyên 

Trí ñạo tâm ñời gieo nguyên thức 
ðất em vẫn ñộ vẫn ban hiền 

 
Ban hiền thể xác vẫn an yên 

Bảo bọc yên thân trong tấc ñiền 
Thành mộ quí thương người chín suối 

Gia phong khai triển tạm bình yên 
 

Bình yên ñất ñã khéo gieo duyên 
Cứu ñộ quần sanh vẫn nối li ền 

Học hỏi không ngừng tâm trợ pháp 
Nắn hình vẽ ñạo ñộ triền miên 

 
Triền miên ñất ñã nguyện kết duyên 

Hỗ trợ người hiền tự tiến xuyên 
Trăm ngã qui hồi chung một mối 

Thành tâm thanh tịnh chuyển phân huyền 
 

Phân huyền mê giác giải tri ền miên 
ðất ñộ chúng sanh ngộ pháp hiền  
ði lại trong vùng minh ñạo pháp 
Càn khôn qui một rõ ñất duyên 

 
ðất duyên thanh lọc ñất giao duyên 
Lệ chảy thanh cao khắp các miền 

Thuyên chuyển phân hành trong ý thức 
Về nguồn phân giải chẳng hành riêng./. 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 
Gien, 28-05-1988 
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

GIỜ THÔNG KHAI     - CK 27, 28, 29 
    
        Tu là một kỳ công. Kỳ công không phải là suốt ngày làm cái ñó, nhưng mà ñêm ñêm tu luyện là ñược 
rồi. Hòa hợp với chấn ñộng cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta mới là thoát ñược. Thoát ñược thì mới giải 
ñược nghiệp mà không thoát ñược thì nghiệp còn trơ trơ. Cho nên nhiều người tu nửa chừng chán nản. 
Không nên chán nản! Sự dày công phải nhiều ngày nhiều giờ mới thành công, cương quyết như vậy. “Tu 
nhất kiếp ngộ nhất thời” , trong nháy mắt thì hiểu tất cả những cái gì của cả càn khôn vũ trụ mà bằng lòng 
tiến hóa không ngừng nghỉ và không thoái bộ, cảm thức tâm linh là thật sự một con ñường tiến hóa tới vô 
cùng. Tâm linh sẽ ñem lại bằng an cho hành giả tại mặt ñất. Mỗi người dân trong xứ mà hiểu ñược nguyên 
lý của tâm linh thì sẽ ñem lại sự bằng an, quốc thái dân an cho xứ ñó. Mọi người cộng hưởng hòa bình 
trong thanh nhẹ và không còn sự ñua ñòi, tạo sự trì trệ cho bản thân nữa. 
 
         Mọi việc ñều thông khai, ñêm ñêm chúng ta thiền trong giờ giấc thông khai là giờ Tý của Trời ðất. 
ðêm ñêm chúng ta thiền thông khai trí tuệ khai mở thì mượn cái trớn ñó mà ñể ñi lên. Còn cái giờ ñó mà 
chúng ta lo ăn ngủ, thì nó thành tựu cái ý dục ñê hèn, bê trễ, sân si, tạo trược chớ không có ích gì hết! 
        Tu cái giờ cũng quan trọng. Tôi giờ nào tôi cũng tu là không ñược! Nó phải có giờ chúng ta tu. Trời 
ðất thông khai, chúng ta mới phát triển ñược. Không có áp dụng cái giờ giấc bởi vì cơ thể chúng ta là 
Thiên ðịa hợp thành mà không theo cái chiều hướng Trời ðất thông khai mà tu tiến là khép kín lấy chính 
mình, không tiến ñược. Không phải buộc ngồi tu ngày, tu ñêm mà không ý thức ñược chuyện làm của 
chính mình, thì cũng là một ñống ñó mà thôi, không phát triển ñược. Biết ñược chuyện làm của chúng ta, 
giờ giấc của chúng ta là mượn ñược cái trớn hòa hợp với chấn ñộng của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa thì bộ 
ñầu chúng ta mới thanh nhẹ ñược. Nhiều người nói tôi chán ñời, tôi tu, tôi tu tứ thời. Thời nào là hữu ích 
về cái gì cũng không biết, cắm ñầu lo tu thét rồi sanh khùng, sanh bịnh. Phải có giờ có giấc, phải có tâm 
phục vụ làm việc rõ rệt mới có cơ hội tiến hóa.         
 
        Ngày ngày lo niệm Phật, ñêm ñêm lo tham thiền là ñủ rồi, ñúng giờ ñúng giấc ñã quy ñịnh. Giờ thông 
khai là giờ thiền của hành giả Vô Vi. Hành giả Vô Vi không thiền trong giờ bị kẹt và cô ñọng, không 
ñược! Phải thông khai, chúng ta mới thiền trong giờ thông khai thì nó không có mệt. Có giờ thiền, có giờ 
ăn, có giờ ngủ, trật tự rõ rệt. Không chịu làm cho mình, ñi làm trật, làm chuyện khác không hà! Không có 
làm ñúng theo cái ñường lối chỉ ñịnh của người ñi trước.Người ñi trước thành công, ñưa lại những ảnh 
hưởng tốt cho mình, tại sao mình không ñi ñúng như vậy? 
 
        Cho nên nhiều người tới lúc chết rồi nói: “Tôi tu nhiều quá nhưng ngày nay tôi vẫn còn ở ðịa Ngục, 
tại sao?” Kinh tôi chưa thông, thần kinh nẻo hốc trong cơ thể không thông, không có chút nào phát sáng 
ñược hết, thì phải học bài, học từ chữ ñể hiểu nguyên lý của Trời ðất. Ngược lại, Vô Vi là thực hành, lựa 
giờ giấc thông khai hành pháp. Vì toàn thân chúng ta là ñiện năng của càn khôn vũ trụ mà chúng ta không 
lựa cái giờ thông khai, cái giờ nghịch lại thì ngồi thiền không có ñược lâu và không thanh nhẹ.  
 
Cho nên người tu Vô Vi nhiều người ý thức ñược họ không cần nằm ngủ,họ chỉ ngồi thiền thâu ñêm vậy 
cũng ñược. Họ khỏe mạnh, ăn ít mà khoẻ mạnh. Thiền nhiều lại khoẻ mạnh vì ñiện năng của họ dồi dào. 
Tới giờ thông khai thì họ cũng ñược thông khai. Cái Tiểu Thiên ðịa này nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ, 
càn khôn vũ trụ thông khai nó cũng ñược thông khai. Cho nên tu nhiều mặt mày tươi tắn trẻ ñẹp. 
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THÔNG BÁO CỦA TRUNG-TÂM THI ỀN VÔ VITH Ủ-ðÔ WASHINGTON – HOA-K Ỳ 
 

TRUNG-TÂM THIỀN VÔ VI 
THỦ-ðÔ WASHINGTON – HOA-KỲ 

5909 Woodcutter Way 
Columbia ,MD. 21044 

Tel: 410-730-5250 
Email: voviwashingtondc@yahoo.com 

Web: www.vovimeditations.org 
 

KÍNH BIẾU BĂNG GIẢNG 
Tháng 9 Vô Vi 

 
Thủ ðô Washington- Hoa Kỳ, 9 tháng 9 năm 2014       

 
              

Kính chào quý bạn , 
 

        Duyên lành tái ngộ , 
 
        Tháng 9 hằng năm trong niềm thương ,nổi nhớ ñến ðức Thầy. Khai mở tâm linh ,thay ñổi kỳ diệu ñời 
sống con người qua quá trình truyền khai ñạo pháp của ðức Thầy. Chúng ta chỉ có một con ñường duy 
nhất lựa chọn,ñể ñền ñáp lại công ơn của ðức Thầy là phải cố gắng Tu Hành Tinh Tấn. 
        Muốn Tu Hành Tinh Tấn,chúng ta phải hành Thiền siêng năng,cần mẫn.Ngoài ra,chúng ta tùy duyên 
phổ biến và khuyến khích ,ñộng viên ,thường xuyên ôn tập Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
. 
       Thưa quý bạn , 
       Băng giảng, quý bạn ñã nghe ,ñã xem quá nhiều rồi. Nên mục ñích của chúng tôi là tạo cơ hội ñể quý 
bạn ôn tập ,và nhắc lại những ñoạn băng hay mà chúng ta thường vô tình bỏ qua không ñể ý. 
       Do ñó,hôm nay,ñể kỷ niệm tháng 9 Vô Vi.,Trung Tâm Thiền Vô Vi Thủ ðô Washington – Hoa Kỳ 
,hân hoan cống hiến ñến quý bạn một chương trình KÍNH BIẾU tài liệu tu học theo Pháp Lý Vô Vi 
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ,phong phú và bổ ích, ñược trình bày dưới ñây : 
A-    1- Vấn ðạo Hành Thiền ( bộ 3 DVD ): 

     Qua sự hợp soạn , góp ý của anh Hợp ở Sóc Trăng-Việt Nam. Vấn ðạo Hành Thiền cống hiến 
ñến quý bạn ñạo một kho tài liệu khá ñầy ñủ về những thắc mắc khi hành Thiền ,qua sự giải ñáp 
minh triết của ðức Thầy.Chúng sẽ có dịp ñược gặp lại ðức Thầy và các bạn ñạo thân thương,qua 
quá trình hỏi ñáp ,với hình ảnh rõ ràng,âm thanh trong sáng  . 
2- ðức Thầy và con ñường Truyền Khai ðạo Pháp ( 1 DVD – Slideshow  ): 
      Với hằng trăm tấm hình quý hiếm , chúng ta ñược chứng kiến con ñường Truyền Khai ðạo 
Pháp kỳ diệu của ðức Thầy từ Việt Nam qua nhiều quốc gia ,cho ñến những ngày sau cùng . Hãy 
cùng nhau thổn thức và trân quý kỷ niệm trong cuộc ñời hành pháp của mình. 
3- Nguyên Lý Tu Học ( Cổ Nhạc Tâm Linh ,1 DVD ): 
    Do gia ñình bạn ñạo Thiên Tạo thực hiện. Những bài giảng ,bài thơ của ðức Thầy ñược công 
phu chuyển thể qua những bài cổ nhạc ñặc sắc. Qua những giọng ca ñiêu luyện như Phượng 
Liên,Việt Hùng ,Ngọc Nuôi, Linh Tuấn ,Thanh Huyền ,v.v..,sẽ cống hiến ñến quý bạn một chương 
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trình cổ nhạc quê hương ,dân tộc vô cùng hấp dẫn. ðược phụ họa thêm với những hình ảnh nơi quê 
nhà rất ñẹp,gợi nhớ. 

B-    4- Hé Lộ Chút Thiên Cơ  ( 1 MP3 ): 
       ðây là một băng ñặc biệt gom lại hết tất cả những bài giảng ,lời nói của ðức Thầy về Thiền Cơ. 
Qua ñó  ðức Thầy ñã dạy chúng ta những gì về mầu nhiệm của Thượng ðế ? 
    5- ðức Thầy là Ai?  ( 1 CD ): 
          Có thể quý bạn ñã nghe rồi ,nhưng quý bạn không nhớ. Trong băng này ,ðức Thầy xác nhận 
ðức Thầy là Phật Vĩ Kiên xuống thế giúp ñời. Và kèm theo một bài giảng ngắn rất bổ ích cho người 
Tu Vô Vi : Cố gắng tu, tự nhiên ñược phát huệ. 
     6- Bài giảng Duyên Lành ( 1 CD 80 phút ):  
         ðây là một CD trong chương trình Quảng Bá ðạo Pháp do Trung Tâm Thiền Vô Vi Thủ ðô 
Washington thực hiện. Trong CD này có bài giảng ,vấn ñạo và một bài Thiền Ca. Quý bạn sẽ thưởng 
thức những giây phút thoải mái ,nhẹ nhàng. 
      7- Chấn ðộng Lực Lục Tự Di ðà ( 1CD 80 phút ) : 
          ðức Thầy minh giảng Chấn ðộng Lực Lục Tự Di ðà và niệm Lục Tự Di ðà. 
      8- ðức Thầy niệm Lục Tự Di ðà  ( 1CD 80 phút ) . 
      9- ðức Thầy niệm Lục Tự Di ðà  ( 1MP3- rất nhiều giờ ). 

  C - Băng Thiền : 
          Những CD dưới ñây thực hiện dùng ñể khi hành Thiền.Quý bạn sẽ ñược ðức Thầy nhắc nhở 
khi Nguyện ,khi Soi Hồn ,khi thở Pháp Luân Thường Chuyển ,khi bắt ñầu Thiền ðịnh. Do ðó ,có 
những lúc băng im lặng ,là ñể thời giờ cho quý bạn Soi Hồn ,thở Pháp Luân Thường Chuyển.Khi ñến 
phần Thiền ðịnh ,sẽ có bài giảng của ðức Thầy. Thời gian tùy theo bài giảng : 
1- Dành cho bạn ñạo mới trong 6 tháng ñầu  ( 2CD , mỗi CD dài 79 phút ) : 

ðức Thầy hướng dẫn Niệm Phật,Pháp Luân Chiếu Minh,Nguyên Lý Nam Mô A Di ðà Phật. 
      Băng Thiền dành cho những bạn ñạo sau 6 tháng căn bản : 

2- Bài giảng Nguyên Lý Nam Mô A Di ðà Phật ( 74 phút ) 
3- Bài giảng Niệm Phật trên ñỉnh ñầu ( 79 phút ) 
4- Bài giảng Nguyên ðiển  ( 79 phút ) 
5- Bài giảng Thanh Quang ðiển Lành  ( 70 phút ) 
6- Bài giảng ði với Tôi  ( 75 phút ) 
7- Bài giảng Nguyên ðiển Siêu Nhiên 01  ( 73 phút ) 
8- Bài giảng Nguyên ðiển Siêu Nhiên 02  ( 57 phút ) 
9- Bài giảng ðiển Hành Tâm Giải  ( 72 phút ) 
10- Bài giảng ðiển Tâm Thanh Tịnh  ( 79 phút ) 
11- Bài giảng Âm Ba ðại Hồn  ( 74 phút ) 
12- Bài giảng Hùng Tâm Hùng Khí  ( 44 phút ) 
13- Bài giảng ðại Hội Thanh Tịnh  ( 65 phút ) 
14- Bài giảng Qui Tâm  ( 46 phút ) 
15- Bài giảng Hồn Mê Tạm Cảnh  ( 41 phút ) 
16- Bài giảng Tình Thương  ( 70 phút ) 
17- Bài giảng Sự Nhịn Nhục  ( 76 phút ) 

 
Thưa quý bạn , 
Tất cả những băng giảng ñược trình bày ở trên,ñều ñược KÍNH BIẾU MIỄN PHÍ. 
Nếu quí bạn yêu thích ,xin vui lòng liên lạc với chúng tôi,quý bạn sẽ ñược như ý. 
Xin hẹn quý bạn trong lần KÍNH BIẾU kế tiếp. 
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       Kính chúc quý bạn  
Tu Hành Tinh Tấn , 
Thân Tâm, An Lạc. 
Vạn Sự Như Ý  . 
 
Nam Mô A Di ðà Phật , 
Vạn Vật Thái Bình. 
 
Kính bái , 
 
Võ Quang 

 
BẠN ðẠO VIẾT 

 

Phóng Sự ðặc Biệt 
 

Vô Vi Những Ngày Tháng Vừa Qua 
 

TRUNG-TÂM THIỀN VÔ VI 
THỦ-ðÔ WASHINGTON – HOA-KỲ 

Thưa quý bạn , 
 
      Trong cộng ñồng Vô Vi của chúng ta thường xuyên có những sinh hoạt tu học qua các khóa sống 
chung,ñại hội khắp nơi trên thế giới. Trong những ngày tháng vừa,tôi có cơ duyên tham dự vài sinh hoạt 
rất là vui,rất là bổ ích trên con ñường tu học.ðể cùng chung vui,tôi cố gắng ghi lai vài hình ảnh sống ñộng 
ñó qua bài Phóng Sự ðặc Biệt hôm nay. 
 

A-Khóa Sống Chung “ Chơn Hành “ (14-6 ñến 16-6-2014) 
tại Thiền Viện Hai Không  - miền Bắc California. 

 
      Lần thứ hai tôi trở lại Thiền Viện Hai Không ñể tham dự Khóa Sống Chung “ Chơn Hành do 
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California tổ chức.“.Thiền Viện vẫn còn ñó ,Cốc ðức Thầy vẫn y như vậy. 
Mà sao không khí thấy mới lạ,cảnh vật như vui hơn ,núi rừng như bừng lên sức sống nhộn nhịp. 
Tôi nhìn hoa như cười tươi với mọi người.Những cây táo như mời gọi khoe sắc tươi thắm trên khắp 
khu vườn. Khung cảnh sinh khí như ngày ðại Hội.Khách sạn Hai Không khang trang hơn,ấm áp 
hơn ñầp ấp mọi người. Xung quanh khách sạn ñược bố trí thêm rất nhiều lều vải ,mới có thể chu 
toàn cho 130 bạn ñạo về ñây chung vui hạnh ngộ. 
      Ngoài những bạn ñạo thường gặp trong các lần ðại Hội như Cẩm Tú ở Hawaii,anh Trần ngọc 
Quang, cô Trần ngọc Bích, Hiệp cao ở Florida,Vương minh Thủy ở Atlanta, anh Trần quý Cao ở 
Kansas,anh Tính ,anh Tâm ở Boston, anh Thiên Tạo ,anh Thụy, anh Sáng,cô Bạch Liên ở Nam 
CA,chị Hoa ,chị Nương ở Las Vegas,danh ca Vô Vi Thanh Mai,v.v..Và tôi có dịp gặp lại nhiều ban 
ñạo bấy lâu nay vắng bóng. Hầu hết bạn ñạo vùng San Jose ñều có mặt. Sinh hoạt ñược vui hơn khi 
có mặt ông Bảy ,lúc nào ông cũng cười vui ,và cũng ñi niệm hành ñều ñặng mỗi ngày,mặc dầu ông 
Bảy nay ñã ngoài 90 tuổi.Nhân ñây,xin nói thêm về niệm hành tập thể. Rất ít khi có dịp Niệm Hành 
ñông như vậy. Chỉ có ñược vào những dịp khóa sống chung .Mỗi hành giả là một viên ngọc 
sáng,tỏa luồng ñiển quang tạo thành một khối ñiển quang mạnh mẽ vô cùng, bao trùm TV và cả 
vùng núi ñồi lớn rộng.ðây cũng là một cơ hội luyện hào quang.Một cơ hội ñể bạn ñạo phát huy 
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thành quả công phu của chính mình.Rất tiếc là bạn ñạo không nhận ra ñược ñiều này,nên số người 
tham gia không ñược ñông cho lắm. 
      Một ñiểm ñặc biệt nữa là ,vào một buỗi sáng sớm ngày thứ ba ,trong khi chuẩn bị ăn sáng,có 
ông Bảy ñến,lúc ñó chỉ có 4 ,5 người ñang ngồi uống cà phê. Ông Bảy tự nhiên nói: chúng ta từ bên 
trên xuống,không nên quan tâm vào các chuyện thế gian,ai nói sao cũng ñược,làm gì cũng 
ñược.Chúng ta chỉ biết cười và niệm Phật mà thôi. Tôi buộc miệng nói : Con thấy sao giống như 
ðức Thầy mượn ông Bảy nói chuyện với tụi con vậy? ông Bảy cười : Ừa,và nói tiếp: xen vào 
chuyện của người khác,là chuốc cái hận của người suốt một ñời. Lời giáo huấn tuyệt vời. Cám ơn 
ðức Thầy ,cám ơn ông Bảy  . 
      Khóa sống chung lần này càng sống ñộng hơn khi có sự hiện diện của Quán Cà Phê Tự Thức. 
Quán này do sáng kiến và sự phát tâm của anh On và anh Phương.Quán mở cửa 24 giờ mỗi ngày 
.ðầy ñủ nhiều loại cà phê,nhiều loại trà,nhiều loại bánh ,trái cây ,lại còn có 3 máy quay sinh tố.Mọi 
người tự do thưởng thức tự túc. Gần ñấy có vài dãy bàn dài .Với cảnh rừng núi hùng vĩ ,gió thổi hiu 
hiu,ñầy gợi cảm, ngồi xuống với ly cà phê ,trò chuyện cùng nhau ,thật là thích thú vô cùng.  
      Về tinh thần phục vụ của ban tổ chức và bạn ñạo San Jose thì không chê vào ñâu ñược. Nhất là 
phần ẩm thực. Có chị Vĩnh và chị Mỹ Nhi,thì chắc chắn là bạn ñạo phải vừa lòng mà thôi.Nào mì 
Quãng ,Phở Hai Không,Bún riêu ñặc sản,Cơm tấm thập cẩm,, nghe mà thấy thèm phải không quý 
bạn.Ăn ñã no ,mà còn muốn ăn thêm.Các bạn nhớ nhe,muốn thưởng thức những thức ăn ñặc biệt 
này ,năm tới cùng nhau bay lên ñây nhe.   
      Ba ngày ngắn ngũi qua mau. Mọi người bùi ngùi chia tay.Nghe ñâu ñều cùng nhau hẹn gặp lại 
năm sau ñể kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Thiền Viện Hai Không. 
      Trước khi chấm dứt hồi ký này ,tôi xin cống hiến quý bạn một câu chuyện vui.Số là anh Hùng ở 
TV/Hai Không ñược phân công ñón phái ñoàn của chúng tôi gồm 7 người.Từ phi trường về ñến TV 
phải mất gần 2 giờ.Biết rằng trên TV ñã chuẩn bị thức ăn cho bạn ñạo.Nhưng vì ñường còn xa,vã 
lại nhân dịp cũng muốn biết chút ít về sinh hoạt của thành phố nơi xứ lạ. Nên mới nói với anh Hùng 
vào thành phố tìm một tiệm phở chay.Khổ nổi anh Hùng ít khi xuống núi, nên không rành 
ñường,cứ chạy vòng vòng.Làm cho anh Lý Vĩnh sợ Hùng chạy lạc ñường ,nhiều lần gọi phone 
thăm hỏi. Mà  lạc thiệt ,không tìm ñược tiệm phở chay,lại chạy ñến tiệm phở tô. Thôi ñành tận ñộ 
chúng sanh vậy  .Cám ơn anh Hùng rất hùng dũng ñưa ñón bạn ñạo khắp nơi. 

                    Cám ơn ban tổ chức ñã cho bạn ñạo một cơ hội tu học rất là tuyệt vời. Xin hẹn lần sau tái ngộ.        
 

B-Khóa Sống Chung “ Chung Thiền Niệm Phật “ ( 28-8 ñến 30-8-2014 ) 
Tại trụ Sở Xây Dựng Vô Vi – miềm Nam California. 

           
         Tháng 9 -2013, tôi có dịp ñến tham dự Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. Năm nay,tôi 
lại có cơ duyên ñến tham dự Khóa Sống Chung “ Chung Thiền Niệm Phật “do Hội Ái Hữu Nam 
California tổ chức. .Phải nói tôi rất ngạc nhiên ñể thấy rằng Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi sao mà ñẹp ñến 
như vậy. Hai mặt tường ñược gắng thêm những hàng chử bằng ñồng. ðó ñây trước mặt tiền ñược trang 
trí thêm nhiều chậu cây kiển to và rất ñẹp. Nhất là cây bồ ñề cành lá xum xê ,tỏa rộng khoảng hai người 
ôm. Những cây kiển này là tài sản của gia ñình anh Thiên Tạo,ñược ñem ñến ñây ñể biếu tặng.Qua tài 
cắt xén,chăm sóc cây cảnh,anh Thiên Tạo ñã tạo nên cảnh ñẹp thanh nhẹ cho Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
và thành phố. Thành phố Westminter trở nên thanh lịch hơn nhờ có Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. 
        Gần 150 bạn ñạo ñịa phương và khắp nơi, hân hoan về ñây ñể cùng nhau tu học với biết bao tình 
thương và ñạo lý.Tay bắt mặt mừng,líu lo thăm hỏi. Tạo nên một bức tranh tươi vui,sống ñộng với 
nhiều ánh hào quang sáng ñẹp vô cùng. 
       Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California ñã tuyệt vời khi sáng tạo một khóa sống chung “ Chung Thiền 
Niệm Phật “. Trong hai ngày của chương trình,là mỗi ngày sau buỗi ăn sáng,bạn ñạo hồ hởi vào hội 
trường ñể bắt ñầu ngồi Niệm Phật từ 9 giờ sáng cho ñến 12 giờ trưa ,và tiếp ñến là buỗi chung thiền  
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thật là thanh nhẹ. Một giờ ăn trưa ,ñến 3 giờ lại vào Niệm Phật cho ñến 5 giờ chiều. Sau buỗi ăn tối, 
chương trình Niệm Phật lại bắt ñầu từ 9 giờ tối cho ñến 12 giờ khuya. Và một hội ngộ chung Thiền từ 
12 giờ khuya cho ñến khi nào bạn ñạo muốn về thì về. Hai ngày chung Thiền Niệm Phật quá tuyệt vời 
phải không quý bạn. ðến ngày thứ ba ,sau thời Niệm Phật từ 9 giờ sáng ñến 11 giờ. Buỗi sinh hoạt bế 
mạc với nhiều cảm tưởng của bạn ñạo. Tôi lại thấy ông Bảy hiện diện vui tươi như mọi lần. Nhiều cảm 
tưỏng rất xúc ñộng. Vì ñây là lần ñầu tiên mà bạn ñạo có cơ hội ngồi Niệm Phật lâu như vậy.Như kinh 
nghiệm ñã chứng minh,sau buỗi Niệm Phật nhiều giờ,mặt người Niệm Phật hồng hào ,vẽ tươi vui hiện 
rõ ,tâm tánh hòa ñồng và thương yêu ñược gia tăng. Và chắc chắn phần tâm linh ñược phát triển ,con 
ñường về trời gặp lại Thầy ,Tổ như ñã có chỗ ngồi.  
       Niệm Phật giải nghiệp tâm.Niệm Phật là con ñường ngắn nhất ñể giải thoát trần gian khổ ải. Sau 
khóa sống chung này ,tôi và chắc chắn nhiều bạn ñạo khác ,sẽ có chương trình ngồi Niệm Phật nhiều 
hơn tại nhà. ðức Thầy có giảng : Những Quang ðiển do Niệm Phật tạo ra, ñược Thượng ñế thâu dùng 
ñể thanh giải những nhu cầu cần thiết trên thế giới. Tầm quan trọng của Niệm Phật vô cùng to lớn ,vì 
vậy ,ra hải ngoại,ðức Thầy ñã thực hiện ngay băng Niệm Phật ñể phổ biến và ñề cao. 
       150 bạn ñạo khắp nơi hội tụ chung sống,mà không nói ñến anh Nguyễn ñình Thuần ở Utah là một 
ñiều thiếu xót.Vì sao? Vì anh là người ñại diện cho Utah ñề ñơn xin tổ chức ðại Hội VôVi l ần thứ 34, 
năm 2015 .Nhờ có anh hôm nay ,chúng ta mới biết là ở Utah có hồ biển rất mặn.Hồ có tên là Great 
Salk Lake,diện tích 4,400Km2,nằm trên ñộ cao từ 3000 ñến 4000m cách mặt biển. Với ñộ mặn khoảng 
7.7 lần ñộ muối bình thường,không có loài thủy sản nào có thể sống ñược, ngoài loài tôm nhỏ “ Brine 
Shrimp” .Nếu có cơ hội ngâm mình thường xuyên trong biển mặn này,nó sẽ giúp chúng ta chửa trị 
ñược nhiều bịnh như: Vẩy nến,Viêm khớp,Da khô,Eczema,Căng thẳng,Mất ngủ,Cơ bắp nhức và 
ðau,Da dị ứng…..Hằng năm có khoảng 300,000 người ñến ñây thưởng thức.Nước trong hồ rất 
trong,mát,không có gió.Gần ñấy có những khu cho cấm trại qua ñêm,bãi tắm rất thú vị. Ngoài ra Utah 
còn có những nơi tắm thiên nhiên với nước có lưu huỳnh ,suối nước nóng.Thật là thích thú nếu bạn ñạo 
Vô Vi có dịp hội tụ về Utah sinh hoạt. Nếu Utah không có cơ hội tổ chức ðại Hội ,thì tổ chức khóa 
sống chung,chắc chắn sẽ có nhiều bạn ñạo ủng hô. Riêng bạn ñạo vùng thủ ñô Washington xin giơ hai 
tay ủng hộ.  
       Trở lại khóa” Chung Thiền Niệm Phật “ .Phải nói,tôi rất ngưỡng mộ tinh thần phục vụ của bạn ñạo 
Nam California. Nhất là những anh chị em trong ban chấp hành Hội Ái Hữu Vô Vi Nam CA. Họ làm 
việc không mệt mõi. Chu toàn nhu cầu rất hoàn hảo.Nhất là ban chuyển rất ñáng ñề cao,khi mà phải 
ñưa ñón bạn ñạo từ 2,3 phi trường khác nhau. Và ñưa bạn ñạo ñi ăn tối theo yêu cầu.  Ban nhà bếp thì 
khỏi chê. Họ làm việc ñông vui như ngày hội chợ. Phục vụ tận bàn,ăn uống ñầy ñủ. Kêu vâng ,gọi 
dạ.Vui ơi là vui. ðức Thầy có nói : Những người phục vụ trong nhà bếp là những vị Bồ Tát ñó.  
       Sau buỗi ăn trưa của ngày thứ ba. Một số bạn ñạo phương xa ñược ñưa lên Thiền Viện Vĩ Kiên,ñể 
chuẩn bị tham dự ngày Giỗ ðức Thầy vào sáng hôm sau. 
       Cám ơn ban tổ chức ,cám ơn những bạn ñạo cùng chung vui những ngày Chung Thiền Niệm Phật. 
Duyên lành ñã ñến và sẽ ñến trong những thời gian tuyệt với khác.  
       Kính chúc quý bạn ñược Như Ý mọi ñiều ước muốn. 
 

C- Ngày Giỗ ðức Thầy ở Thiền Viện Vĩ Kiên  ( 31-8-2014 ). 
  

     Như hằng năm sau ngày ðức Thầy ra ñi. Thiền Viện Vĩ Kiên ñều có tổ chức ngày giỗ ðức Thầy. 
Năm trước ,tôi cũng có ñến TV dự ngày Giỗ ðức Thầy.Năm nay lại ñến , tôi ngạc nhiên ñến thích 
thú.TV khang trang,ñẹp ñẻ hơn nhiều.Bên phải nhà bếp ,gần chỗ bắt ñầu ñi Niệm Hành ñã ñược tráng 
xi măng rộng ra.Nơi ñây ñược căn lều làm phòng ăn dã chiến. Bình thường ,chúng ta có thể ra ñây ngồi 
uống trà ngắm trăng rất thú vị. Gần bồn chứa nước ,phần cuối của ñường Niệm Hành,có một phòng 
chứa ñồ củ kỷ,ñã ñược những bàn tay kỳ diệu của anh chị em bạn ñạo biến thành Hội Ngộ Quán. Nơi 
ñây có bàn ,có băng ñể ngồi.Bạn ñạo có thể ra ñây ñể ñược anh Lộc chủ quán,chuyên gia pha trà Bình 
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Chi,hay kỷ sư pha cà phê Trần Ái,phục vụ miễn phí và tận tâm.Lần này chúng tôi còn ñược thưởng 
thức bánh Trung Thu nữa. 
       Phía dưới ñất, bên phải TV,có một công viên xinh xắn với hàng chữ TV. Vĩ Kiên. Là nơi lý tưởng 
ñể lưu lại những tấm hình rất ñẹp.  
       Nói ñến TV. Vĩ kiên,là phải nói ñến giếng nước Thần kỳ diệu. Giếng nước Thần nằm ngay ñầu 
ñường khi mới vào sân TV. Trước khi vào TV, chúng ta hãy ghé vào nơi  ñó xin  vài ngụm nước mát 
cho tươi vui cuộc ñời.  
       Khoảng 200 bạn ñạo hoan hỉ ñến ñây ñể cùng nhau ôn lại những kỷ niệm với ðức Thầy.Mọi người 
tay trong tay, cười nói hồn nhiên ,rất tự tin,như là ðức Thầy ñang trò chuyện với mình. 

9 giờ 30 sáng,các vị trưởng lão làm lễ chào Giếng nước Thần và Sơn Thần Thổ ðịa. 10 giờ sáng bắt 
ñầu vào buỗi Lễ Giỗ. Trước hết mọi người cung hiến Giỗ ðức Thầy bằng một hành trình Niệm Hành 
qua những ñường có tay cầm trên sườn núi. Chấm dứt Niệm Hành với buỗi chụp hình lưu niệm nơi 
công viên TV. Vĩ Kiên. Sau ñó mỗi bạn ñạo ñược tặng một áo thung có logo VôVi rất ñẹp do chị 
Lan Ki và Trần lệ Quyên phát tâm kính biếu ,và một CD Thiền Ca mới phát hành do bạn ñạo ðỗ văn 
Nghiên thực hiện kính tặng. Kế tiếp bạn ñạo lần lượt lên lầu ñể vào hội trường ổn ñịnh chỗ ngồi. Sau 
phần khai mạc của hội trưởng Trần lệ Quyên ,một phút im lặng tưởng nhớ ñến ðức Thầy. Ngay lúc 
này hội trường ấm hơn ,một không khí nhẹ nhàng ,thanh thoát bao trùm tất cả mọi người.Nhiều bạn 
ñạo cảm nhận ñược những luồng ñiển cực mạnh chuyển xoay trên bộ ñầu. Chắc chắn ðức Thầy ñã 
về chứng giám và hộ ñộ cho chúng ta.  

       Sau vài phút cảm tưởng,bạn ñạo chìm ñắm trong buỗi Thiền ðịnh vô cùng thanh tịnh. 
       Là người Tu Vô Vi, ñược tham dự ngày Giỗ của ðức Thầy không gì xung sướng cho bằng.Cây có 
cội,nước có nguồn.Con người có Thầy ,có Tổ.Nhớ ñến ngày Giỗ của ðức Thầy là một việc làm nên có 
của người Tu Vô Vi.  
        

Ơn Cha Mẹ sinh thành dưỡng dục , 
Ơn ðức Thầy bồi ñắp tâm linh, 

Hai ơn nặng trĩu trên vai, 
ðồng chung tưởng nhớ,là người Vô Vi.  

 

              Buỗi Lễ nào cũng vậy,ñược kết thúc bằng yến tiệc tưng bừng và náo nhiệt. Những bừa ăn của 
người Tu Vô Vi,bao giờ cũng ñầy thanh ñiển ,rất ngon miệng. Bởi vì ñược thực hiện qua những vị Bồ Tát 
nhiều tình thương và bác ái. 
              Cùng chung vui với mọi người có tham dự ngày Giỗ ðức Thầy. Kính chúc quý bạn ñược tắm 
mình trong bầu ñiển quang vô cùng Thanh nhẹ và quý báu của ðức Thầy vô lượng Từ Bi.  
 
     Thưa quý bạn , 
     ðến ñây ,tôi xin ñược chấm dứt thiên phóng sự “ Vô Vi Những Ngày Tháng Vừa Qua “ 
Hẹn gặp lại quý bạn trong những buỗi sinh hoạt của cộng ñồng Vô Vi ,và những thiên phóng sự kế tiếp  
sau này. 
 
Kính chúc quý bạn, 
Thân Tâm An Lạc 
Vạn Sự Như Ý 
Nam Mô A Di ðà Phật 
Vạn Vật Thái Bình 
 
Kính bái, 
 
Võ Quang 


