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` 
Số:  1098  24 tháng 7 năm 2016 

 

 

 Mục Bé Tám 1991 
 
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) Ăn chay hữu ích ở chỗ nào? 
2) Trước kia Bé có ăn mặn không?  
3) Vạn linh muốn tiến hóa tại sao Bé không dành cơ hội cho chúng nó tiến hóa? 
4) Ðã nói là Vô Vi mà lập hội ñể làm gì? 
5) Tại sao có nhiều người chuyên môn nói xấu Vô Vi?  
6) Bé nói Vô Vi có thể trị tâm bệnh là sao?  
7) Thành tựu ở chỗ nào?  
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Hoäi Tuï 

Hoäi  tuï nhôn duyeân chuyeån thöïc haønh 
Thaønh taâm tu luyeän töï thaân an 

Quí yeâu muoân loaïi töø bi môû 
Khai trieån chính mình phaùp töï an 

 
Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Ăn chay hữu ích ở chỗ nào?  
 
TL: Thưa ăn chay là rước những thực phẩm nhẹ vào 
thân hơn là ăn mặn, khi chúng ta ăn uống tinh khiết 
thì ñiện năng trong cơ tạng ñược vận hành thanh 
nhẹ, cung ứng ñiện năng thanh nhẹ lên khối óc dễ 
dải hơn, bớt suy nghĩ chuyện phàm tục, ñấu tranh vô 
lý, cũng là một cơ hội giải tỏa nghiệp tâm, hiểu rõ 
cuộc sống hiện tại là tạm, không phải bền lâu như 
người ăn mặn ñã lầm tưởng và ñem tâm sát phạt con 
thú ñể bổ dưỡng cho thân mình ñược trường sanh, 
lâu ngày biến thành ác ý ñấu tranh bất lợi cho tâm 
thức mà không hay.  
 

2) Hỏi: Trước kia Bé có ăn mặn không?  
 
TL: Thưa có, Bé từ trong ñó mà ra, dấn thân chứng 
nghiệm rõ rệt Bé mới ñóng góp với mọi người muốn 
ñọc Mục Bé Tám.  
 

3) Hỏi: Vạn linh muốn tiến hóa tại sao Bé không 
dành cơ hội cho chúng nó tiến hóa?  
 
TL: Hai chữ “ti ến hóa” nói rất dễ nhưng hiểu rất 
khó, tùy theo duyên nghiệp của mỗi tâm linh mà ñộ, 
chỉ có Trời mới có khả năng ñại từ bi thường ñộ vạn 
linh. Còn con người thì phải học cách ở ăn và trật tự 
của vũ trụ thì mới bắt ñầu hiểu ñược ñịnh luật tiến 
hóa của vạn linh, lúc ấy gọi là ñộ chứ không phải 
ăn. Người ñời thì chỉ biết ăn, bổ khỏe và vui chơi 
mà thôi, ñến khi bệnh hoạn ñau buồn lại cầu xin 
Trời Phật ñộ, cho nên ở ñời này rất nhiều người ñi 
nhà thờ, ñi chùa hằng tuần, nhưng tánh nào tật nấy, 
về nhà vẫn cãi cọ như thường vì vắng giáo lý. Còn 
người thiền thực sự khai triển tâm linh phù hợp với 
giáo lý, cho nên sau khi thiền ñược sáu tháng thì tự 
cảm thấy có phần thay ñổi rõ rệt hơn, Bé thường 
khuyên nhưng người thiền nên ñi chùa hay nhà thờ  
ñể nghe giáo lý ñể so sánh, thiền ñể cảm nhận và 
hiểu nhanh hơn, lúc ñó chúng ta mới biết quí công 
ñức của quí Cha và quí Thượng Tọa, bản chất kỳ thị 
sẽ biến mất và thức hòa ñồng sẽ ñược mở.  
 

4) Hỏi: Ðã nói là Vô Vi mà lập hội ñể làm gì?  
 
TL: Thưa Hội là ñể chứng minh chơn tâm tu học của 
mỗi người, tự phát tâm ñược bao nhiêu, thì sẽ hội tụ 
ñược bấy nhiêu cho phù hợp với cơ tiến hóa của 
nhơn sinh, cho nên Hội ái hữu Vô Vi cũng có bầu 
Hội Trưởng và ban chấp hành sẽ thành tựu trong tự 
nhiên và hồn nhiên. Cho nên những vị Hội Trưởng 
lúc nào cũng tin tưởng nơi sự sắp ñặt của Bề Trên 
qua sự phát tâm của hành giả tại thế mà thành tựu, 
cho nên có nhiều thành phần muốn phá hoại Vô Vi 
kể cả ma quỉ, nhưng không sao làm ñược, vì sự phát 
tâm là sức mạnh từ bi ñánh bạt tất cả tinh thần ô 
trược ngoại lai, tự nó phải thức tâm. 
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Hỏi: Tại sao có nhiều người chuyên môn nói xấu Vô 
Vi?  
 
TL: Thưa chúng ta thấy rõ vị trí của họ ñang ñứng 
vào lãnh vực nào rồi là ăn cơm Trời nói chuyện thị 
phi, tự hàn gắn cho mình một ñại tội là làm ô trược 
khối thần kinh của Trời Ðất sắp ñặt cho mọi người 
chung hưởng hòa bình, cho nên làm một kiếp người 
thiếu lượng chất từ bi thì phải mang một tâm bệnh 
suốt một kiếp mà không hay. Cho nên ở ñời này 
truyền thuyết cũng ñã cho chúng ta thì sẽ ñược dạo 
chơi thiên cảnh, còn tâm ác ñộc tự tạo sự rối ren thì 
phải xuống ñịa ngục thiếu thốn vô cùng ñể chữa trị 
tâm bệnh.  
 

Hỏi: Bé nói Vô Vi có thể trị tâm bệnh là sao?  
 
TL: Thưa người tu Vô Vi phải ý thức rõ ràng tại sao 
tôi phải tu Vô vi? Tu thiền Vô Vi là một cơ hội ñể tự 
giải tỏa từ tâm lẫn thân, cho nên Bé nói Vô Vi là 
ñường lối dứt khóat chữa trị tâm bệnh, nếu muốn tu 
vô vi thì phải ñọc và xét cho kỹ những gì vô vi ñã và 
ñang thành tựu.  
 

15-08-91  
Hỏi: Thành tựu ở chỗ nào?  
 
TL: Thưa thành tựu thể hiện trong tâm của hành giả, ñược nhồi quả như ñược thanh nhẹ. Cho nên nhiều 
người tu Vô Vi thấy từ ngày tu ñến bây giờ càng ngày càng tu càng thấy nghịch cảnh, càng ngày càng 
thanh tịnh thấy xung quanh mình tràn ñầy những người gian ác, tự mình muốn lui vào một góc ñể lo tu, ñó 
là chứng minh sự tiến hóa ñiện năng. Càng ngày càng thoát tục, ñúng theo ñường lối trung dung giải thoát, 
thì ñiện năng khối óc phải ñược phát triển, nghi việc gì là có việc ñó, nhưng hành tiến về cõi Phật phải 
khiêm nhường nhịn nhục thì chơn tâm mới bộc sáng, hào quang mới ñược thanh nhẹ, chơn tâm hướng 
thẳng về Phật giới, không còn tình tứ ảo vọng như xưa nữa, sống ở thế gian nhưng biết rõ ta không phải 
người tại thế, xuất khỏi cơ thể bất cứ lúc nào, không còn bận bịu chuyện thế gian.  
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần 
 

Căn trần rối loạn ấy do ta 
ðời ñạo song tu tự tiến hòa 
Thấy ñó mất ñó không tồn tại 
Hiếu hòa tự ñạt thấy hồn ta 
 
Nhơn ông hành pháp không giờ rảnh  
Các giới noi theo ñể thực hành 
Xây dựng ñạt thanh là chánh pháp 
Căn trần tương ứng tiến hòa thanh 
 
Trong ta có pháp sao không học 
Cứ mãi mê say cảnh hạ tầng 
Không giác không tu thành ñộng loạn 
Khó hòa khó tiến khổ vào thân 
 
Biết ai là kẻ hành chơn ñạo 
Lý vững tự tin tiến thẳng vào 
Bể khổ trần gian nơi thức giác 
Thực hành chơn pháp tiến càng cao 
 
Lấy không làm gốc hòa chơn pháp 
Lấy cảnh làm thầy học hỏi vang 
Thắc mắc tiêu tan tâm thức giác 
Không còn vọng ñộng hưởng Trời ban 
 

Lương Sĩ Hằng 
Manila, 1979 

 
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

  
KHÓA T ỊNH KHẨU TẠI BIG BEAR - (Cu ốn 2) 

 

Bạn ñạo: Dạ, cám ơn những lời chân thật của 
Thầy. 

ðức Thầy: Con còn trẻ mà con ráng tu pháp này 
mà ñúng nghe những lời chơn lý của Thầy mà con 
áp dụng, thông minh lắm! Học nguyên lý của Trời 
Phật triết lý sẽ dồi dào, không có thiếu ñâu! Mà 
tưởng ñâu người ta cho, không có ai cho! Mình 
khai thác cái mình có ra mình hưởng, cho nên lúc 
chết mình không có ñau ñớn; mình chấp nhận ñể 
mình tiến hóa mà! 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Ông Trời ổng cho mình cái xác ñể 
mình khai thác ñể tiến hóa mà tại sao mình không 
khai thác ñể tiến hóa? Tiến hóa là ra ñi, chớ ñâu 
có người ñời nói mình chết chớ mình ra ñi một cái 
cõi tốt hơn. Cho nên, người tu mà thông cảm ñược 
nguyên lý của trời ñất rồi không có sự chết, mà 
không có tội phước nữa. Ở ñời tu mờ ám, cái này 
có tội, cái kia có tội, không dám làm mà không 
khai thác, không hiểu nguyên lý. Nguyên lý của 
cọng rau cũng không minh bạch mà cứ “Tôi ăn 
chay à, tôi ăn chay ñể tôi ñắc ñạo”. ðắc ñạo gì? 
mấy con bò nó ăn chay nó không ñắc ñạo, phải 
không? Ăn chay mình phải khai thác, mình lấy 
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nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ ñể mình khai 
thác, rồi mình thấy ñiện năng sáng suốt nó tiến 
hóa từ tia ñiển một thế nào? Nó phải kết hợp với 
cái chấn ñộng nhanh nhẹ của Càn Khôn Vũ Trụ 
bằng cách nào? Mình phải hiểu thì nó mới bắt kịp 
cái thời ñại văn minh của Thượng ðế sắp ñặt ở kỳ 
tới: siêu văn minh. Còn nếu khối óc mà không có 
phát triển không có bắt kịp ñược những cái gì mà 
Thượng ðế an bài cho chúng sanh.  

Bạn ñạo: Dạ, cám ơn Thầy. 

ðức Thầy: Phải dũng mãnh mới khai ñược cái trí 
của mình; phải thật lòng cái tâm nó mới phát, dối 
trá mờ ảo tâm không bao giờ phát. 

Bạn ñạo: Con xin cảm ơn Thầy ñã dẫn dắt con 
qua khỏi cái khó khăn của gia ñình. 

ðức Thầy: Ờ.  

Bạn ñạo: Sau ñây con xin hỏi Thầy: sao ở dưới 
San Diego con nghe người ta ñồn là, bạn ñạo ñồn 
là ñất sắp chìm xuống biển, mà họ nói là Thầy 
nói; rồi họ nói là Thầy có cầu xin với Trời mà 
không có ñược. Thưa Thầy cái chuyện ñó Thầy 
cho con biết? 

ðức Thầy: Vậy tu Vô Vi chịu chết ñi! (Thầy và 
bạn ñạo cười)  

Bạn ñạo: Dạ, con... 

ðức Thầy: Ai nói? 

Bạn ñạo: Dạ con nghe ñồn nhiều lắm ạ! 

ðức Thầy:Ai nói cũng là Thầy nói hết trọi ! Thầy 
mà có quyền năng gì mà nói thiên cơ?! Thầy là 
một người khùng lo tu thôi, không có quyền năng 
nói thiên cơ thông minh như mấy thằng ñó. Nói, 
nó nói thiên cơ vô trách nhiệm mà nó nói gì nó 
nói! 

Bạn ñạo: Dạ, nói Thầy nói. 

ðức Thầy: Không tin, không có tin. Thiên cơ là 
không có tin, nó vô trách nhiệm mà làm sao tin?! 
Chừng nào mà ông Clinton ông nói là “Mày dọn 
ñi ñi, ñừng ở San Diego” là ñược, lên xe ñi ñi, bảo 

ñảm hơn.  

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Nói mờ ảo, nói bậy không à! Mình tu 
là ñể cho cái tâm thanh tịnh, cái ñất mình không 
bị sập, ở ñất, vùng ñất nào cũng không bị sập; và 
tâm không có thanh tịnh thì ở vùng ñất tốt cũng 
thành ra ñất xấu; cái tâm thanh tịnh ở vùng ñất 
xấu cũng thành ñất tốt, hiểu không? Mình người 
tu phải hiểu cái lý do mình tại sao tôi tu Vô Vi? 
Tôi tu Vô Vi ñể khai thác cái vùng ñất này, ñể tôi 
trồng tỉa những cái ñiển từ bi càng ngày càng tốt 
tôi mới có cái phúc ñiền dồi dào; lúc có chỗ dừng 
chân, sau tôi chết tôi có chỗ dừng chân, là tôi tu 
vậy chớ, chớ còn sợ gì nữa?! 

Bạn ñạo: Dạ, con không sợ nhưng mà con hỏi 
Thầy coi Thầy có nói không? 

ðức Thầy: Không có nói chuyện ñó, không bao 
giờ mà ñi nói thiên cơ. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Tầm bậy tầm bạ, ñầu óc xẹt bậy xẹt bạ 
nói vậy chớ còn tôi là phải thẳng thắn một ñường, 
tôi không có nói. Tôi ñi về trời mà tại sao tôi nói 
chuyện ñộng ñất làm cái gì? ðộng ñất chuyện thế 
gian, ñộng ñất chuyện thế gian tôi ñi học ñịa chất 
rồi tôi nghiên cứu chớ tôi ñi học ñạo ñể làm gì? 
Học ñạo tôi về trời, mắc mớ gì mặt ñất ñâu?  

Bạn ñạo: Con xin cảm ơn Thầy. 

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Con kính chào Thầy và tất cả các bạn 
ñạo. Con thì cũng không có gì hỏi mà con cũng 
xin Thầy cho con lời khuyên. 

ðức Thầy: Lời khuyên là không cãi người ta, 
nghe lời chân lý không cãi lời chân lý và không 
nghịch với chính mình nữa. Nghịch với chính 
mình là dục, dục là hướng ngoại phá hoại tâm 
thân, ñó là nghịch với chính mình. Mà thương 
mình thì phải giữ lời chân lý mà thực hành cho 
ñúng ñể khai triển ñâu ñó có ngăn nắp, trật tự, có 
trung tín rõ rệt. Một người thanh niên xứng ñáng 
hiên ngang giữa Vũ Trụ, không lệ thuộc bất cứ 
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chuyện gì. Hiểu không? 

Bạn ñạo: Dạ, cám ơn Thầy 

ðức Thầy: Mailman (người ñưa thư) là ñem tin 
cho người ta mà còn hỏi chuyện u ơ nữa. Bảnh 
quá mà!  

Bạn ñạo: Dạ, con xin cám ơn Thầy. 

Bạn ñạo: Dạ, xin kính chào Thầy và quý bạn ñạo. 
Con nói, hồi ñó giờ người ta nói, tu là phải tham 
nhưng hồi ñó con không dám lên hỏi, bữa nay con 
tham thử coi. 

ðức Thầy: Con tham là tham thiền, con không 
phải tham tiền, nghe chưa? Thầy có làm bài thơ 
"Tham tiền và tham thiền". 

Bạn ñạo: Con ñâu có tham tiền ñâu, con tham 
thiền nhiều hơn. 

ðức Thầy: Ờ, con tham thiền nhiều hơn là con 
khôn. Con tham thiền nhiều hơn là con khôn. Con 
dự nhiều khoá thanh nhẹ con ñược phát triển, chết 
con có cơ hội về trời. Con tham tiền là lúc chết là 
có tiền mua cái hòm thôi chứ con không có ñược 
về trời, luẩn quẩn ở thế gian này thôi, hay ñịa 
ngục vậy thôi! 

Bạn ñạo: Thì con không biết nữa, con thiền thì 
thiền ñều lắm nhưng mà có cái là thở Chiếu Minh 
con hay làm biếng. Con thiền, con thở, cái con 
hay ngủ lắm! 

ðức Thầy: Con phải tập, cái Chiếu Minh là nó 
ñem giải cái ñộc tố ở trong mình con ra và ổn ñịnh 
cái thần kinh, sau này con mới sáng suốt. Cái ñó 
cũng như là hút bụi vậy mà. Còn mà con không 
làm Chiếu Minh cũng như con không hút bụi, nhà 
con dơ dáy lắm! Ăn bận cho sang vậy mà dơ dáy! 

Bạn ñạo: Con hỏi một câu: tại vì thường thường 
má con hay có nhận thơ ở Việt Nam qua là bả 
khóc. Rồi trời ơi, bả làm tụi con cũng rối luôn! 
Cái con nói: tiền thì mình ở bên ñây cũng không 
có bao nhiêu, mình gởi về bao nhiêu cũng không 
ñủ hết! Con khuyên má bây giờ Việt Nam thì ñể 
cho Việt Nam lo, mình lo bao nhiêu cũng không 
ñủ hết trơn á, bất quá thì mình gởi tiền về mua 

gạo cho họ thôi; gởi bao nhiêu tiền thì cũng 
không ñủ hết trơn! Mà không biết, má con thì bả, 
hễ thơ Việt Nam qua là bả ñọc tới ñọc lui. 

ðức Thầy: Họ có cái óc, mình có cái óc thì họ sẽ 
tìm ñể họ sống. Mình cho, họ ỷ lại thét rồi họ hư 
hết, mình không có giúp người ta ñược cái gì. Rồi 
mình nghe thơ, thơ ñọc thì hay, viết phải kiếm 
người viết vội, viết giỏi; có một nó nói mười, nó 
nói cho hay; cái thơ tôi nói hay, viết, bóc cái thơ 
là khóc à! Nó không có thật. Một chút, nó nói 
thêm một chút cái là chết rồi, ñọc là chết rồi! "Nó 
không có ăn một ngày ba buổi!”; và con phải lật 
ngược lại, con thấy như Cộng Sản nó về nó nói, 
nó hát bài hát: “Em khổ lắm, em sống trong Nam 
khổ lắm, em không có ăn, không một ngày không 
có hột cơm ở trong bụng, chỉ có miếng bít tết 
không à!” (Thầy và bạn ñạo cười). Hồi nó biến cái 
quốc gia là vậy: “Một ngày tới tối chạy ứ hơi mà 
xe hơi ông không muốn lái, ông chở tôi ñi cùng, 
làm áp-phe, không ăn hột cơm, chỉ ăn miếng bít 
tết không à!”. Không có nghe ñược! Mình phải ở 
ñó mình mới thấy sự thật. Hỏi không có mình chớ 
rồi họ sống không? họ sống chớ!  

Bạn ñạo: Dạ, cám ơn Thầy. 

ðức Thầy: Nhiều người nóng lòng, bảo ñảm là 10 
người qua, rồi sớm mơi chửi tới chiều, khóc: Tại 
sao tôi bảo ñảm họ qua mà họ tưởng tôi giàu lắm, 
tại sao không ñưa họ mấy ngàn? Rồi họ chửi từ 
sớm mơi tới chiều, khóc, muốn tự tử luôn! 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn ñạo. 
Thưa thầy, con ñến ñây thì cũng có câu hỏi giống 
như chị Nho ñó Thầy. Con với con Thanh ñịnh Tết 
này về Việt Nam ñó Thầy. Tại vì từ hồi ñi tới giờ 
con không về, mà thơ cũng gởi qua, cũng trông 
quá Thầy! Rồi gia ñình thì mấy anh em cứ nói 
bệnh, mới hai ba cái thơ nữa ñó Thầy. 

ðức Thầy: Thơ nói là, viết lại cái thơ hỏi chớ: 
“Bây giờ anh thương em không? Thấy tình 
thương của anh dồi dào quá em thế nào cũng có 
tiền em qua, về em thăm anh; nhưng mà cho ăn 
ngày ba buổi chớ em không có tiền”. ðố mà nó 
viết thơ nó mời nữa, không có mời ñâu! 

Bạn ñạo: Con cũng ñịnh về Thầy, rồi mấy ñứa 
nhỏ nó nói “Thấy má yếu quá không biết má có về 
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ñược không”. Con... 

ðức Thầy: Má Lan Anh cũng ñi về Việt Nam, rồi 
bà con ở ñâu xa thiệt xa sắp hàng tới, nói: “Cô ba, 
cô không biết con, con là con của thằng Năm Lù 
này”, nói chớ “Năm Lù nào? tao không biết Năm 
Lù nào, giờ Năm Lù...” Nói: “Con, con của thằng 
Năm Lù ấy” (cười). Bả phải ñóng tiền nó mới ra 
khỏi nhà, chứ không nó cứ nói chuyện ñó hoài, 

mệt! Bà con xa lạ không quen biết cũng tới ñầy 
nhà hết! ði về nhớ coi chừng, cái ñó nó làm cho 
mình nặng lắm, nặng! Nguyễn Hoàng Long có lên 
ñây không? Nguyễn Hoàng Long về Việt Nam rồi 
qua mặt giống Phi châu (Thầy và bạn ñạo cười), 
ñen xì à! Rồi anh dự ðại hội ba ngày cái mặt nó 
hồng khí nó lên lại, người ta thấy khác liền. Mặt 
Hoàng Long bây giờ thay ñổi./. 

 
Bạn ðạo Viết (Bài số 1) 

 
Thiền Viện Nhẫn Hòa 

 
Kính thưa quý ban ñạo: Hồi tưởng lại mấy chục năm khi ðức Thầy còn tại thế Thầy mình ñã ñộ 

ñược một số ñông bạn ñạo tu thiền theo Pháp-Lý Vô-Vi, và Thầy ñã ñể lại một kho tàng Kinh-ðiển ñể ñời 
làm tài liệu cho chúng ta tu học. Ngoài ra, rải rác ñó ñây trên thế giới Thầy cũng ñã cho thành lập những 
Thiền-Viện ñể có nơi cho Tu Sinh tu, và ñồng thời cũng làm phương tiện có chổ cho chúng ta hội họp, sống 
chung tu học như, gần ñây các khóa học tịnh khẩu ñược tổ chức trong T/V rất tốt và hửu ích.   

 
 Hoa-Kỳ may mắn có ñược ba Thiền-Viện: Hai-Không, Vĩ-Kiên, và Nhẩn-Hòa, tọa lạc ở ba nơi và 

ba vùng khác nhau; và Thầy ñã ñặt tên cho mỗi T/V là mỗi ý nghỉa cao siêu của nó. ðặt biệt là T/V nào 
cũng tốt,ñẹp và linh thiêng cã! Chắc chắn dến ñây ai cũng cảm nhận ñược sự yên tỉnh, nhẹ nhàng và dồi dào 
thanh ñiển hơn là nhà của mình! 

 
Năm 1988 tôi có duyên lành ñược ñi dự ðại-Hội Hồi-Sinh ở T/V Nhẩn-Hòa. Năm nay  Nhẩn-Hòa tổ 

chức Kỷ-Niệm ba mươi năm và khóa sống chung tịnh khẩu tôi có ñến tham dự .Sau hai mươi tám năm tôi 
trở lại ñây, tôi thấy hoàn toàn ñổi thay! Phải nói T/V Nhẩn-Hòa bây giờ ñẹp quá! Phía trước có hồ nước lớn 
ñược trang trí với hòn non bộ có nước chảy róc rách và cây kiển qúy hiếm xung quanh. Phía sau là mảnh ñất 
rộng chạy dài với nhiều loại cây lớn nhỏ cùng  cây ăn trái ñược tuyển lựa kỷ lưỡng, và nền cỏ xanh ñược cắt 
tỉa gọn gàng sạch sẽ; rải rác ñó ñây ñược dựng lên những cái Cốc sơn màu ñỏ và những trà ñình xinh-xinh, 
chắc chắn là tất cã ñều ñược khéo léo chọn lựa sắp ñặc kỷ lưỡng! Xung quanh là ñường niệm hành. Bên 
trong phòng bếp, phòng ăn cũng ñược ngăn ñôi riêng biệt. phòng hộp thì ở trên lầu rộng rải sáng sủa có thể 
chứa ñược nhiều người.  

 
Nơi ñây mùa hè khí trời mát mẽ, cây cối xanh tươi, phong cảnh thanh bình,yên tỉnh rất thích hợp cho 

người tu tịnh. 
Nhẩn Hòa có sẳn trong ta 

       Về ñây thanh tịnh nhẹ hòa lắng yên 
    Pháp hành oai lực tự nhiên 
       Khai thông trong suốt an yên ñạo ñời 
            *** 
    Rừng thông gió mát hiu hiu 
       Chung quanh cây cỏ võng lều ñong ñu 
    Nơi nầy thuận cảnh người tu 
         Về ñây chung sống tịnh tu vui hòa 
 

Buổi sáng trong ngày ñầu khai mạc tôi thích nhất là nghi lễ mời Thầy uống trà của anh Trần ðình Long! 
Anh Long ñã biểu lộ cảm xúc của mình, thành tâm dâng trà mời Thầy tại trà ñình mà trước kia Thầy thường 
ngồi ñây uống lúc Ngài còn tại thế. Nghi thức tưởng nhớ ñó ñã nói lên ñược lòng tôn kính của anh ñối với vị 
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Ân-Sư của mình! 
Kế tiếp qua phần trình chiếu lại những hình ảnh từ lúc bắt ñầu thành lập T/V cho ñến bây giờ gặp không ít 
những khó khăn! Hầu hết T/V nào cũng vậy, BTC là những người mang trọng trách  nặng nề khổ cực nhất! 
sự chịu ñựng và bền bỉ vượt qua ñược ñể rồi ngày hôm nay chúng ta có ñược những cơ sở khang-trang tốt 
ñẹp như vậy phải nói là cám ơn Bề Trên,Tổ,Thầy và những người ñã hy-sinh ñóng gốp cho chúng ta và thế 
hệ mai sau ñược hưởng!  
 

 Qua phần trao ñổi tu học, bạn ñạo thay phiên nhau chia xẽ những kinh nghiệm tu tập của mình cũng 
như ñóng gốp  kinh nghiệm của những khóa tịnh khẩu ñã qua thật hửu ích. Buổi tối là phần văn nghệ do 
Cẩm Tú ñiều khiển làm cho hội trường vui cười thỏa mái! Vui nhất là màn kịch hành pháp của ba cha con 
ñạo hửu Thành, cùng hai bạn ñạo nhí Huỳnh Như, và Kevin ở Las Vegas! Kế ñến anh Vượng chiếu lại 
màng cô gái Lào múa Lèo trong dịp ðại-Hội (1998? ) một phen làm cho hội trường cười nức bụng! Người 
múa là một cô gái trẻ khoảng mười tám, múa thật dịu dàng, duyên dáng và dễ thương! Thì ra là ông già 
Nguyễn Trí Vượng giả gái múa lèo chọc cho người ta vui cười!! 

 
 Sau phần văn nghệ anh Võ Quang tuyên bố khai mạc khóa tịnh khẩu. Thế là bạn ñạo chuẩn bị giử 

im lặng tịnh khẩu cho hai ngày. Anh cho biết là có thể “nói” nếu trường hợp bất khả kháng như ñau bịnh 
chẳn hạn , còn không nếu cần thì có thể viết ra!  

 
Trước ñây tôi cũng ñã từng tịnh khẩu một mình, Tự giam mình trong phòng, khóa cửa lại, nhịn ăn ñể 

tập có khi sáu ngày như vậy, nhưng nay tịnh khẩu tập thể thì ñây là lần ñầu tiên. Dẩu sao tịnh khẩu tập thể 
cũng có cái hay của nó - coi như mình tập tịnh trong cảnh ñộng! Lần nầy tôi thực hành bằng cách miệng 
ngậm răng kề răng lưỡi co lên, liên tục niệm phật, hoặc thả lỏng, khi ñộng thì niệm tiếp. Tập như vậy nhiều 
giờ… từ từ ñi vào ñịnh và liên tục ñược tịnh.  

 
Theo kinh nghiệm của mình; Người tu ðạo muốn tu tiến và ñi sâu vào lãnh vực Tâm-Linh rất cần 

tập tịnh khẩu,(xa hơn nữa là tịnh một mình và tịnh nhiều ngày) và bắt buột phải tịnh khẩu, mình tập ñi từ 
thấp ñến cao, Ban ñầu mình tập bớt nói, bớt suy nghĩ. Bớt nói có lợi cho mình ñược nhiều chuyện lắm như, 
tránh ñược tán khí, bớt hao thần, còn nữa bớt nói giử ñược hơi khí ấm áp, cũng như tập ñóng bên ngoài ñể 
mở bên trong…miễn sao giử cho ý ñược thanh tịnh. Khi  ý ñạt tịnh thì lục căn lục trần tịnh, thì phần hồn 
mới ñược rảnh rổi sáng suốt thấy rõ những sai lầm cần tu bổ sửa chửa cho mau kết quả. ðồng thời, tập liên 
tục niệm phật - cũng là tập ñịnh trong cái tịnh; Khi hành giả ñạt ñược quân bình rồi thì chỉ còn có thả lỏng 
thôi, vì không còn ñộng thì không nhất thiết phải kiềm chế mình nữa mà sống trong an yên rỗng rang vắng 
lặng - thâu phóng tự nhiên, ra vô dễ dãi và không gì chi phối nữa! Có ñiều muốn có ñược kết quả như vậy 
cần phải tịnh một mình, thời gian nhiều ngày, nhịn ăn bụng trống nhẹ ñể thở pháp luân thường chuyển thì dễ 
khai thông và dễ ñạt tịnh hơn. 

 
Tóm lại khi mình ñạt ñược tịnh rồi thì mình thích ngự trong an yên vắng lặng chứ không còn lời nào 

ñễ bàn nữa! 
    
   Tự minh giác trong tỉnh mịch 
   Từ ñó xa rời nơi thể giả 
   Âm thầm sống thật với chính mình 
   Thiền ñịnh khai thông chẳng có lời 
   Làm thinh nhè nhẹ lắng im hơi 
   Ra vào yên tịnh thật thảnh thơi 
   Thật là vi-diệu minh khai 
   Nhíp nhíp bình sanh trong cỏi lạc 
   Hiền nhân sống thật trụ nơi nầy 
Trên ñây, nhờ sự thực hành có chút kinh nghiệm xin chân thành chia xẽ cùng quí bạn ñồng 
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hành,ñồng tu,ñồng tiến và cùng mưu cầu sớm thức tâm! 
 

Cuối cùng ba ngày sống chung cũng ñã qua mau, BTC tuyên bố Bế mạc trong niềm vui thanh nhẹ và 
học hỏi ñược nhiều. Bạn ñạo cũng ñã cho biết chương trình ñi sát và gắt quá thiếu ngủ - nhứt là các bác lớn 
tuổi, cũng có người nói ít ngày quá tịnh chưa ñủ! Riêng tôi, sau hai ngày tịnh khẩu tôi thấy mình vui, nhẹ và 
nhìn ra ñược còn nhiều sai lầm thiếu sót và bê trễ cần ñược tu bổ và sửa ñổi! Thành thật cám ơn BTC ñã làm 
việc rất nhiều cho T/V ñược khang trang sạch sẽ ñể ñón tiếp chúng tôi về ñây tu học trong mấy ngày qua. 
Và cũng rất cám ơn ban chuyển vận và ban nhà bếp ñã hết lòng phục vụ thật chu ñáo. 

 

          Kính bái, 
             Cali. 18-07-16, Lê thị Lệ Hoa 
 

Thủ ðô Washington – July 22-2016 

BẠN ðẠO VIẾT ( Bài số 2) 

“ Seattle Du Ký “ 
 

ðại Lễ Kỷ Niệm 30 năm 
Ngày Thành Lập Thiền Viện Nhẫn Hòa 

July 4-2016 
&  

Khóa Tu Học “ Tịnh Khẩu và Niệm Phật “ 
July 5,6-2016 

 

Thưa quý bạn , 
 
      Duyên lành tái ngô. Tôi xin gởi ñến quý bạn bài phóng sự “ Seattle Du Ky”.  
      Máy bay của tôi ñáp xuống phi trường quốc tế Seattle-Tacoma ( Sea-Tac) của thành phố Seattle, thành 
phố lớn nhất của tiểu bang Washington ( Washington State ), ở vị trí miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Quý bạn cần 
chú ý khác với Washington D.C.( Washington District of Columbia ),là thủ ñô của Hoa Kỳ, nằm ở miền 
ðông Hoa Kỳ. Có nghĩa là từ Washington D.C. ñến Washington State là băng ngang qua nữa xứ Hoa Kỳ, từ 
ðông sang Tây. 

      Seattle (phát âm /siː ːæɾ(ə)l/ (  phát), us dict: sē•ăt′•əl) là một thành phố cảng biển tọa lạc ở vùng Tây 
Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Thành phố này nằm ở phía tây tiểu bang Washington trên một dải ñất 
giữa Vịnh Puget (một nhánh nhỏ của Thái Bình Dương) và hồ Washington, khoảng cách khoảng 160 km về 
phía nam biên giới Canada – Hoa Kỳ. Thành phố ñược ñặt tên theo tù trưởng Seattle, thuộc các bộ lạc 
Duwamish và Suquamish. Seattle là trung tâm của vùng ñô thị Seattle–Tacoma–Bellevue lớn thứ 15 ở Hoa 
Kỳ và lớn thứ nhất ở Tây Bắc Thái Bình Dương.[5] Là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của khu vực, 
Seattle là thủ phủ của Quận King. Theo cuộc ñiều tra dân số vào tháng 4 năm 2009, Seattle có dân số 
khoảng 617.000 người, còn vùng ñô thị là 4.158.000 người. Cảng Seattle và Sân bay quốc tế Seattle-
Tacoma là cửa ngõ chính ñi tới Châu Á, Alaska và các nơi khác trên thế giới. 
Seattle nổi tiếng với việc tiêu thụ nhiều cà phê;[8] các công ty cà phê ñược thành lập hoặc ñóng trụ sở ở 
Seattle có Starbucks,[9] Seattle's Best Coffee,[10] và Tully's.[11] Các nhà nghiên cứu tại Trường ðại học 
Central Connecticut ñã xếp hạng Seattle là thành phố học thức nhất Hoa Kỳ trong 69 thành phố lớn nhất 
châu Mỹ trong năm 2005 và 2006, xếp thứ nhì trong năm 2007 (sau Minneapolis, Minnesota),[12] và hòa với 
Minneapolis vào năm 2008. Ngoài ra, số liệu ñiều tra từ Cục ñiều tra dân số Hoa Kỳ cho thấy Seattle là 
thành phố có giáo dục cao nhất Hoa Kỳ, với 52,5% dân số từ tuổi 25 trở lên có bằng cử nhân hoặc cao 
hơn.[13] Seattle là nơi sinh của huyền thoại nhạc rock Jimi Hendrix và phong cách nhạc gọi là "grunge" [14] 
trứ danh bởi các ban nhạc Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. 
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      Cuộc du hành của tôi lần này kéo dài từ 29 tháng 6 ñến 13 tháng 7 năm 2016 . Từ phi trưòng quốc tế 
Sea-Tac ñến Thiền Viện Nhẫn Hòa nếu không kẹt xe thì mất gần 1 giờ.Nhưng vào những ngày thường ,bao 
giờ cũng kẹt xe. 
      Mới ngày 29 tháng 6, mà ñã có 20 bạn ñạo ñến rồi. Không khí vui nhộn cũng bắt ñầu từ những ngày ñầu 
tôi ñến.Ngày 30 tháng 6 rất bận rộn cho ban chuyển vận ,bạn ñạo ñến lai rai mỗi ngày mỗi nhiều cho ñến 
ngày 3 tháng 7 . 
      Thiền Viện Nhẫn Hòa tọa lạc trong thành phố Olymbia, thủ phủ của tiểu bang Washington.Sau 30 năm 
xây dựng và nuôi dưỡng,từ một nơi sình lầy cây cối um tùm, nay Thiền Viện Nhẫn Hòa ñã trở thành một cơ 
sở Tâm Linh rộng lớn ,khang trang .Với diện tích 7 mẫu tây,Thiền Viện Nhẫn Hòa ngày nay có ñường Niệm 
Hành bao quanh rất thiên nhiên dài hơn 1 mile,với di hành từ 15 ñến 20 phút. 
      Thiền Viện Nhẫn Hòa với tòa nhà chánh ,trên lầu là Thiền ðường ñủ chỗ cho khoảng 250 người ngồi 
Thiền. Cạnh bên là phòng ðức Thầy với ñầy ñủ tiện nghi cần thiết. 
      Phía bên dưới có 3 phòng ngủ có thể cung cấp chổ ngủ cho khoảng 30 người .Một nhà bếp rộng rãi 
,phòng ăn thoáng mát,phòng khách trang nhã,và ñầy ñủ những nhu cầu thiết yếu khác cho cuộc sống hằng 
ngày.  
      Thiền Viện Nhẫn Hòa như một công viên quốc gia.Thơ mộng với nhiều cây xanh bóng mát và cây ăn 
trái. Du dương quyến rũ với 5 Trà ðình. Tĩnh lặng, thanh tịnh với 5 hồ nước nhỏ xinh xắn và một hòn non 
bộ tinh xão rất là nên thơ kỳ diệu. Trong 5 Trà ðình,có một Trà ðình ở giữa có thiết kế một lò lữa ñể nướng 
bắp ,nướng khoai,rất sáng tạo,tiện nghi.Trong 5 hồ  nước nhỏ có 2 hồ cạn,ñể giữ nước khi có mưa lũ ,không 
làm cho khu vườn ẩm ướt.  
      Bạn ñạo chỉ cần vắng ñi một năm ,trở lại Thiền Viện là sẽ thấy nhiều hình ảnh mới lạ.Năm nay,lại thêm 
một Trà ñình mới,Trà ñình này vừa thực hiên xong một tháng trước ngày ðại Lễ. Nơi ñây là di tích kỷ niệm 
uống Trà của ðức Thầy với bạn ñạo mỗi lần ðức Thầy về ñây.Như vậy,ngày này Thiền Viện Nhẫn Hòa có 
tất cả là 6 Trà ñình. 
      Mừng ðại Lễ, bạn ñạo Trần ðình Long có thực hiện một chiếc thuyền bơm hơi ñể bạn ñạo du thuyền 
trong hồ nước có hòn non bộ trước cửa của Thiền Viện.Bạn ñạo lần này tha hồ vui chơi trong mùa hè tuyệt 
vời Nhẫn Hòa 2016 . 
      Khung cảnh Thiền Viện Nhẫn Hòa ñã xinh ñẹp rồi, năm nay lại ñược tô ñiểm chấm phá thêm nhiều màu 
sắc với 13 lều vải ñược dựng lên nơi một góc vườn nên thơ nhiều bóng mát. 
       
      Mặc dù bạn ñạo ñến chưa ñầy ñủ, nhưng từ ngày 1 tháng 7 ñến ngày 3 tháng7, ban tổ chức ñã có chương 
trình tu học nhẹ nhàng,linh ñộng, nên mọi người rất là hoan nghinh, hưởng ứng. 
      Chương trình sinh hoạt hằng ngày : 

- 6:00               :  Thiền chung 
- 7:30               :  Ăn sáng 
- 9:00                : ði Niệm Hành 
- 10:00              : Niệm Phật 
- 10:30 – 11:30 : Sinh hoạt tu học 
- 12:00              : Thiền chung 
- 1:30                :  Ăn trưa 
- 3:30                : Niệm Phật 
- 4:00 – 5:00     : Sinh hoạt tu học 
- 6:00                : Ăn tối 
- 9:30 – 11:00   ( ngày 1 tháng 7 : sinh hoạt tu học ) 
- 8:30  - 11:00  ( ngày 2 và 3 tháng7 : lữa trại ,nướng bắp, nướng khoai và văn nghệ ) 
- 12:00              : Thiền chung 
-  

A – ðại Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày thành lập Thiền Viện Nhẫn Hòa ( 4 tháng 7 -2016) 
       Thiền Viện Nhẫn Hòa ñược ðức Thầy chủ tọa và khánh thành vào ngày 2  tháng 7 năm 1986 Trải qua 
30 năm với nhiều Nhẫn nhiều Hòa ,bạn ñạo cùng nhau hội tụ về ñây ñể nhớ ñến hồng ân của ðức Thầy và 
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lắng mình kỷ niệm 30 năm thăng trầm của Thiền Viện Nhẫn Hòa.  
       Có 78 bạn ñạo về ñây dự Lễ từ Vancouver,Alberta ( Canada),Washington State,Oregon, Nam Bắc 
California, Hawaii, New Mexico, Las Vegas, Texas, Arizona,Utah, Virginia,Maryland( Washington,D.C.), 
Atlanta,Việt Nam v.v…ðã hưởng trọn ven thanh quang ñiển lành của ðức Tổ Sư, của ðức Thầy và ðức 
Quan Thánh trong ngày ðại Lễ Vô Vi này. Những bạn ñạo từng gắn bó với Thiền Viện từ những ngày ñầu 
gian khổ,hân hoan trên nét mặt,líu lo,hào hứng, nhắc lại những kỷ niệm ngày nào,như quý bạn ñạo :anh chị 
Trần ðình Long,anh chị Nguyễn Trí Vượng,bác Thiên Tứ và gia ñình,trong ñó có anh Vương Thanh Sơn 
,anh chị Vương Thanh Phú,v.v…Anh chị Trọn và mẹ. Anh chị Nghĩa ,anh Phạm văn Quất,v.v… 
      Rất nhiều bạn ñạo ñến ñây lần ñầu, vô cùng kinh ngạc vẽ ñẹp , thông khoáng rộng lớn của Thiền Viện 
Nhẫn Hòa. Một không khí vô cùng ấm áp với tình thương yêu sâu ñậm giữa những bạn ñạo với nhau.Cùng 
chung hưởng bầu ñiển quang vô vi thanh nhẹ. Một ngày Hội lớn rất là vui tươi,hồn nhiên ,ñược ðức Thầy 
bao che và hòa mình với ñàn con còn ngây thơ nhiều lầm lỗi. 
      Chương trình cho ngày ðại Lễ : 

- 6:00             : Thiền chung 
- 7:30             : Ăn sáng 
- 8:30             : ði Niệm Hành 2 lần chung quanh Thiền Viện. 
-                     Chụp hình lưu niệm nơi ðức Thầy thường uống trà và Thiền Viện Nhẫn Hòa  
- 10:00           : Niệm Phật,tịnh tâm 
- 10:30           : Khai mac ðại Lễ Kỷ Niệm 
-                       - Diển văn khai mac 
-                       - Giới thiệu bạn ñạo tham dự 
-                       - Quá trình thành lập Thiền Viện 
-                      - Tặng hoa – Tặng băng  
-                      - Cảm tưởng của bạn ñạo 
-                      - Hồi tưởng những kỷ niệm với ðức Thầy 
- 11:45           : Cảm tạ  và bế mac. 
- 12:00           : Thiền chung 
- 1:30             : Ăn trưa 
- 3:30             : Niệm Phật 
- 4:00 – 5:30  : Sinh hoạt tu học 
- 5:30             : Sinh hoạt tự do 
- 6:00             : Ăn chiều 
- 9:00 – 11:00 : Văn nghệ ñặc biệt 
- 12:00            : Thiền chung     
-       Bắt ñầu buổi Lễ ,toàn thể bạn ñạo ñi Niệm Hành 2 lần chung quanh Trụ Sở chánh của Thiền 

Viện.Sau ñó ñi thẳng tới Trà ðình lưu niệm ðức Thầy uống trà. Tại ñây,bạn ñạo Trần ðình Long 
thay mặt bạn ñạo dâng trà làm Lễ ñến ðức Thầy.Thanh ñiển tràn ngập . Bạn ñạo xúc ñộng ,lâng lâng 
niềm an lạc. Tất cả bạn ñạo ñược mời Trà và chụp hình lưu niệm với lòng thành kính vô biên. 

-       Bạn ñạo trở lại Thiền Viện chụp những tấm hình lưu niệm Nhẫn Hòa 2016 ,trước khi vào Thiền 
ðường tịnh tâm ,buổi khai mạc bắt ñầu. 

-       Sau những nghi Lễ thông thường,là phần tặng bông,tặng quà ñến mỗi bạn ñạo. 
-       Mỗi bạn ñạo tham dự ñược ban tổ chức kính biếu 3 DVD và 1 chip với hằng ngàn bài giảng của 

ðức Thầy. 
-       Sau những lời phát biểu cảm tưởng ,là phần Niệm Phật của bé Triển con anh Vương Thanh Phú. 

Bé Niệm Phật tuyệt vời.Với sự ban chiếu của ðức Thầy,nên khi em Niệm,mọi người ñều cảm nhận 
rõ ràng,niềm an lạc rung ñộng tâm hồn. 

-       Kết thúc buổi Lễ là phần cắt bánh kỷ niệm 30 năm Nhẫn Hòa  do bạn ñạo Trần ðình Long ,anh 
Nguyễn Trí Vượng và anh Mỹ thực hiện. 

-       Tiếp ñến bạn ñạo ñược hướng dẫn viếng thăm phòng Thầy. Một cảm giác ñầm ấm với nhiều xúc 
ñộng ,tình thương tràn ngập trong lòng. 
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-       Buổi chung thiền chấm dứt chương trình ðại Lễ 30 năm kỷ niệm ngày thành lập Thiền Viện 
Nhẫn Hòa. 

-      Buổi tối cùng ngày ,một chương văn nghệ thật xuất sắc với những bạn ñạo xuất sắc như Trịnh 
Cẩm Tú ,Dương Minh Thủy,Nguyễn Elvis Thành cùng 2 con là bé Nguyễn Kevin và Nguyễn Quỳnh 
Như, Lê Hồng,Lê thị Lệ Hoa,Phương Thảo. ðã ñem ñến một ñêm thật vui nhộn,thích thú, tô ñậm nét 
hân hoan cho ngày ðại Lễ hôm nay. 

-       Một ngày thật ñẹp ,thật ý nghĩa vừa khép lại. Biết bao nhiêu là kỷ niệm không phai trong lòng 
mỗi bạn ñạo. Quá nhiều thanh quang ñiển lành ñược ðức Thầy ban chiếu trong ngày ðại Lễ này, mà 
ai ai cũng ñều cảm nhận.Chúng con thành kính ñón nhận và quyết tâm tu học ñể có ngày vinh quang 
ñoàn tụ với Tổ với Thầy. 
 

B – KHÓA TU HỌC “ TỊNH KHẨU & NIỆM PHẬT “ ( 5,6 tháng 7-2016 ) 
      Sau ngày ðại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Thiền Viện Nhẫn Hòa. Một số bạn ñạo ra về ,còn lại 54 bạn 
ñạo tham dự vào khóa tu học “ Tịnh Khẩu và Niệm Phật “. ðây là một khóa tu học ñược xem như là một kỳ 
thi nhẹ. Nên cần có kỷ luật,trật tự và sự cố gắng. Khuông viên Thiền Viện rộng rãi,nên bạn ñạo có ñiều kiện 
thoải mái và dễ vượt qua. Mỗi khi ñổi qua ñề mục khác trong chương trình khóa tu học,bạn ñạo ñược nhắc 
nhở bằng hồi chuông reo lên.Bạn ñạo nghiêm chỉnh và tinh tấn tu tập .Có lẽ nhiều bạn ñạo sẽ nhớ mãi ñến 
tiếng chuông reo dễ thương này. 
      Mãn khóa tu học, 54 gương mặt rạng rỡ ,hồn nhiên như bé thơ. Mặt mày hồng hào sáng ñẹp Tất cả ñêù 
thỏa mãn và mong ñợi ñược tham dự những khóa “ Tịnh Khẩu & Niệm Phật “ kế tiếp. 
 

- 12:00 giờ khuya ngày 4 tháng 7 ,toàn thể bạn ñạo ñứng trước Kính Vô Vi ,nghiêm trang kính trình 
lên ðức Tổ Sư,ðức Thầy và ðức Quan Thánh ñể ñược chứng giám và hổ trợ  cho khóa tu học bắt 
ñầu . 

Chương trình cho 2 ngày tu học “ Tịnh khẩu & Niệm Phật “ 
• NGÀY 5 tháng 7 - 2016 

- 6:00      : Thiền chung 
- 7:00      : Lạy kính vô vi ( nếu không lạy ñược thì thể dục cá nhân ) 
- 8:00      : Ăn sáng 
- 9:30      : ði Niệm Hành 
- 10:30    : Thở Chiếu Minh 
- 11:20    : Niệm Phật 
- 12:00    : Thiền chung 
- 1:00      : Lạy kính vô vi 
- 1:30      : Ăn trưa 
- 4:30      : Thở Chiếu Minh 
- 5:20      : Niệm Phật 
- 7:00      : Ăn tối 
- 9:00 – 10:00  : Mật Niệm Bát Chánh , Niệm Phật 
- 12:00    : Thiền chung 

• NGÀY 6 tháng 7 – 2016 
Phần ñầu giống ngày 5 tháng 7, cho ñến giờ ăn tối. 
- 9:30   PM    : Kính trình ðức Tổ Sư, ðức Thầy và ðức Quan Thánh 
                      - Kết thúc khóa Tu Học “ Tịnh Khẩu & Niệm Phật “ 
                     - Thành quả tu học. 
                     - Trình bày cảm tưởng 
                     - Bế mạc 
- 12:00    : Thiền chung 
      Hai ngày tu học với nhiều cố gắng trôi qua.Chắc chắn bạn ñạo ñã thâu thập ñược nhiều kinh 
nghiệm và thành quả tốt ñẹp. Bình ñiện ñiển quang ñược tái cung cấp thật ñầy ñủ cho mỗi tu sinh 
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khóa học.Mong rằng bạn ñạo mình tiếp nhận công trình tu học này ,tiếp nối cho quá trình tu học 
của chính mình ngày thêm tươi sáng, quang vinh. 
 
      Tiếp theo ngày 7 tháng 7-2016 ,một số bạn ñạo chia tay. Số bạn ñạo còn ở lại là 30 người vui 
chơi với những tour trong chương trình ñã có. 

-       Ngày 7 tháng 7 với Tour “ CON VỊT”( Ride the Ducks of Seattle),do công ty du lịch Land 
andWater Tour tổ chức. Tour này ở trung tâm thành phố Seattle ,cách Thiền Viện khoảng 1 giờ 
20 phút. Bạn ñạo sẽ ñược lên một chiếc Bus có hình giống con vịt,chạy quanh thành phố Seattle 
vào những nơi nổi tiếng mà du khách thường tham quan .Sau ñó Duck Bus chạy ñến bến phà và 
từ từ chạy xuống nước ,như con vịt lội trên sông. Duck Bus lội trên sông khoảng 30 phút,bạn ñạo 
ñược dịp tham quan cảnh ñẹp của thành phố từ dưới sông. Sau ñó Duck Bus lên bờ theo ñường 
cũ về lại bến xe.  Tour này là một sáng tạo,giúp mọi người mở rộng kiến thức và yêu ñời hơn.   

-       Ngày 8 tháng 7 với Tour “ THẢ BÈ TRÊN SÔNG “ ( Tubing ).Tour này ñược tổ chức ở 
Leavenwoth Outdoor Center, cách  Thiền Viện khoảng 2 giờ lái xe. Mỗi người ñược cấp 1 phao 
nổi to lớn như ruột bánh xe máy cài. Phao ñược bao lại có chỗ cho một người ngồi,có chỗ ñể 
thức ăn và nước uống. Có thể kết nối nhiều phao lại với nhau. Tất cả người tham dự ñược ban tổ 
chức Tour  thả trên nguồn của một dòng sông dài khoảng 4 miles. Từ ñó phao từ từ trôi ñi nhanh 
hay chậm do người tự kiểm soát. Trôi theo dòng sông,nằm trong phao nhìn ngắm mây ,trời,thật 
là thần tiên,thú vị.Dòng sông có chổ bằng phẳng có thể dừng lại ñể tắm. Sông rất cạn,sâu chỉ 
khoảng từ ñầu gối ñến bụng. ðây là một Tour rất thanh bình ,vui nhộn. 

-       Mỗi bạn ñạo ñi Tour ñược Thiền Viện chu ñáo chuẩn bị một túi thực phẩm gồm có một ñòn 
bánh tét,một khúc bánh mì chay,một trái cam ,một trái chuối và một chai nước lọc. Quá hạnh 
phúc phải không quý bạn? 

- Ngày 9 tháng 7 ,một số bạn ñạo lại chia tay.Thiền Viện còn lại 20 người. 
- Ngày 11 tháng 7 ,Bạn ñạo còn ở lại 11 người. 
- Ngày 13 tháng 7,Thiền Viện còn lại 8 bạn ñạo. 
-       Những ngày còn ở lại Thiền Viện,bạn ñạo rất siêng lên Thiền ðường Niệm Phật,lạy Kính Vô Vi 

và Thiền ðịnh. Tận hưởng không khí thanh nhẹ của Thiền Viện. 
      Ngày 13 tháng 7 ,cũng là ngày tôi lại lưu luyến chia tay Thiền Viện. Những ngày sau cùng,tôi 
thường ñi Niệm Hành,bùi ngùi chia tay với quý vị Thổ Thần ,Thổ ðịa. Tôi cảm nhận ñược niềm vui 
và sự quý mến của quý Ngài dành cho những bạn ñạo ñến thăm Thiền Viện Nhẫn Hòa lần này.Quý 
Ngài chia sẽ tâm tư mong ñược ñón chào chúng ta trở lại sinh hoạt trong những duyên lành kế tiếp. 
      Trước khi chấm dứt phóng sự “ Seattle Du Ký “, xin phép ñược nhắc lại về những sinh hoạt của 
nhà bếp,mà tôi cũng như các bạn ñạo không thể nào quên ñược. 
      Trong suốt quá trình sinh hoạt tại Thiền Viện Nhẫn Hòa vừa qua. Về mặc ñiển quang,chắc chắn 
quý bạn ñạo ñược hưởng quá nhiều thanh quang ñiển lành rồi. Mà về phần xác thân,chắc chắn cũng 
rất thoải mái và hạnh phúc với rất nhiều món ăn thật ngon ,dưỡng sinh và thanh nhẹ. Tu hành mà 
nhắc ñến ăn uống cũng hơi kỳ. Bởi vì có quá nhiều món ăn tuyệt vời.Tự quý bạn có tham dự kể lại 
cho bạn bè nghe cũng ñược rồi.Tôi chỉ xin nêu lên vinh danh một sự kiên thôi, ñó là cô Út 
Canada,mà bạn ñạo thường trìu mến gọi là Út Lì. Năm nay Út Lì xuất sắc với sự phụ tá của Cao Giải 
Minh,ñã cống hiến nhiều món ăn không thể chê vào ñâu ñược.Tôi nhắc lại mà cũng còn thèm, như 
Cháo Thập Cẩm, Phở Tình Thương, Bún nước lèo … 
      Chân thành cám ơn ban nhà bếp ñã giúp thêm phần thành công tốt ñẹp cho chương trình Hè 
Nhẫn Hòa 2016 . 
      Cũng không quên anh Mỹ,là ông từ của Thiền Viện. Ngoài khu vườn rau xanh,tươi mát,thanh 
sạch mà anh Mỹ ñã nhiều công chăm sóc ,nuôi dưỡng.Anh còn sáng tạo những hình tượng bằng 
những viên ñá chồng chất rất khéo leo lên nhau, làm tăng vẽ thẩm mỹ cho công viên Nhẫn Hòa. 
      ðến ñây xin ñược kết thúc bài phóng sự “ Seattle Du Ký “.Chân thành gởi ñến quý bạn lời cảm 
tạ và cám ơn sự quan tâm theo dõi trong những giây phút vừa qua. 
      ðồng thời cũng gởi ñến quý bạn tài liệu hình ảnh sinh hoạt trong những ngày vừa qua tại Thiên 
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Viện Nhẫn Hòa ,qua YouTube và Album. 
 

     Nam Mô A Di ðà Phật 
     Vạn Vật Thái Bình 
 

     Kính bái, 
     Võ Quang 
 
Phải ñầy ñủ như thế này : 

 
TV NhanHoa KyNiem 30Nam ThanhLap  Hai Tran 4 views 

• New 

 

 
 

https://1drv.ms/f/s!Ao7h-y1Yup-Dgo1-l_LmyXzFiSyeYg 
 

BẠN ðẠO VIẾT (Bài số 3) 
 

ðiễn Tâm và Pháp Soi Hồn . 
 

 Pháp Thiền Vô Vi là ñi vào ñiễn giới thanh nhẹ ñể khai sáng mình , hóa giải mọi bệnh tật và nghiệp lực từ 
nhiều kiếp , ñi ñến minh tâm kiến tánh .... , khai mở bộ ñầu ... ! 
 Muốn ñi vào ñiễn giới thanh nhẹ , trước hết ta phải trụ ñược ðiễn Tâm . 
 Muốn biết mình có ðiễn Tâm không ? Khi ngồi niệm Phật thấy luồng ñiễn nó trụ trên ñỉnh ñầu , 
Càng niệm Phật nhiều càng thấy ñiển rút lâng lâng thanh nhẹ . 
Có bạn nói ñã tu rất nhiều năm mà không thấy gì hết ? Xin nghe những lời giảng của Thầy dưới ñây : 
Hỏi : Sự vận hành sắp sẵn trong con người tại sao nghẹt ? 
Thầy ñáp : Thưa sự vận hành bị nghẹt do sự tham lam hưởng thụ ăn uống không có trật tự . 
Kệ :    
Ăn uống một chiều khí bất thông 
Thực hành không tiến chuyển lòng vòng 
Cơ may không có tự phân tòng 
Tạo chấp tạo mê lại khó thông . 
Trích lời Thầy giảng: ...” Các bạn còn tự do ăn uống , sau ăn uống nó giam hảm cơ tạng “... 
.... “ Ăn ít chừng nào ñiễn nhiều chừng nấy , 
       Ăn nhiều chừng nào bệnh nhiều chừng nấy ....” 
“Nhiều người không biết tưởng là "Tôi ăn nhiều là tôi ñược; ăn là ñược!" Nhiều người tưởng là ăn là ñược, 
ăn là khỏe mạnh. Nhưng mà ăn nhiều chừng nào thì sanh bệnh chừng nấy, vì nó nuôi ñi, nó mổ xẻ cũng vì 
ăn mà thôi! Phải coi chừng cái bản chất tham lam của chính chúng ta ñã dẫn sai ñường lối phát triển của tâm 
thức. Có chút ñỉnh ăn là may rồi; lúc ăn, chúng ta phải nghĩ tới luồn ñiển nó ñang phát triển, nó ñang chạy 
trong cơ tạng của chúng ta; cơ tạng của chúng ta toàn là lụa mỏng mà thôi; các bạn ăn nhiều là các bạn tự 
ñầy ñọa cơ tạng của các bạn, chứ không có ích gì. Ðầy ñọa cơ tạng là nó cái mức phát triển của tâm linh 
không có, thì lúc chết thiếu minh mẫn, ma quỉ dẫn ñường, chứ không có Tiên Phật cứu ñộ ñâu vì chúng ta 
thiếu thanh nhẹ: ta biết ñường lối mà không chịu hướng hẳn về con ñường ñó, chỉ tạo khổ cho chính mình 
mà không hay, tưởng là "Tôi tạo ñược phước!" Không có tạo ñược cái phước gì hết; tự lường gạt mà không 
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biết mà thôi! Cho nên, phải dấn thân mới hiểu ñược ñạo, và phải thực hành mới phát triển “..../. 
                                 Vĩ Kiên . 
 Pháp thiền Vô Vi liên hệ trực tiếp tới giấc ngủ và việc ăn uống hằng ngày của chúng ta .  Hầu hết bạn ñạo 
ai cũng khắc phục giấc ngủ ñể ngồi thiền cho ñúng giờ . 
Nhưng rất nhiều bạn  không nghe ñược lời giảng trên ñây của Thầy nên tu thì cũng tu , ăn thì cứ ăn,  ñiễn 
tâm không có,  bệnh tật khó giải ñược . 
Bớt ăn buổi chiều , tối ngồi thiền Soi Hồn mới trụ ñược luồng ñiễn ở trung tâm chân mày ,rồi từ từ nó lên 
ñỉnh ñầu gọi là ðiễn Tâm . 
Có ðiễn Tâm ngồi thiền có ñiễn rút mới ngồi ñược lâu . 
 Có ðiễn Tâm mới giải ñược bệnh tật và nghiệp lực từ nhiều kiếp . 
Có ðiễn Tâm mới thấy ánh sáng , có ánh sáng mới thấy Hà Sa , từ Hà Sa mới ñi tới Mô Ni Châu  ...vân 
..vân .... 
Ngồi thiền Soi Hồn mà không có trụ ñược gì hết ,ñiễn tâm không có, nghiệp thân và bệnh tật tới tấp nập ... 
Mặc dù pháp Soi Hồn có 15 phút mỗi lần ngồi Thiền , nhưng rất là quan trọng . 
Ông Tư nói “ Soi hồn là tập trung ba báu linh Tinh Khí Thần “ 
Giảng rỏ hơn : Soi Hồn là tập trung năm luồng ñiễn ngũ tạng và hai luồng ñiễn Âm Dương của cập mắt . 
  Nên buổi chiều và tối ta ăn nhiều quá , năm luồng ñiễn ngũ tạng tập trung tiêu hóa thức ăn ,  lúc ñó ta soi 
hồn không có giọt ñiễn nào lên trên ñể tập trung hết ! 
Bụng trống luồng ñiễn ngũ tạng mới vận hành lên trên khi ta soi hồn . 
Nói tóm lại , muốn ngồi Thiền Soi Hồn trụ ñược ñiễn Tâm , cần có : 
1 ) - Giử ñủ ba báu linh tinh khí thần 
2 ) – Bớt ăn buổi chiều hoặc ăn nhẹ thôi . 
3 ) – Thường xuyên niệm Phật ñể trụ tâm và cũng hổ trợ rất nhiều trong ñiễn giới . 
 

     Huyền Diệu 
Soi Hồn Huyền Diệu bạn ơi 
Tập trung thanh ðiễn của Trời ân ban 
Mặt tươi mắt sáng huy hoàng 
Thực hành chơn pháp tâm an thanh bình 
Sáng choang ánh sáng chơn linh 
ðó là thanh ñiễn trong mình của ta 
Pháp tu Thầy Tổ mở ra 
Gắng tu thanh nhẹ vượt qua khổ nàn 
Thực hành giải nghiệp Tâm an 
Hòa cùng ðiễn giới Thiên ðàng dễ qua . 
 

          Thực hành như những lời Thầy giảng ở trên ngồi thiền kết quả 100% , ñiễn tâm thanh nhẹ , thở rất 
thông . 
Tôi ñã ăn chay và không ăn buổi chiều nhiều năm nay , ngồi thiền rất thanh nhẹ , giải tỏa ñược nhiều bệnh 
tật  cho chính mình , hiện tại sức khỏe rất tốt . 
Tôi viết lên ñây ñể chia sẽ ñến các bạn , ñể thấy thực hành và giử giới như lời giảng của Thầy , kết quả quá 
tốt , ñể chúng ta cùng  tu cùng tiến  vào ñiễn giới thanh nhẹ , cùng giải tỏa nghiệp lực và bệnh tật cho chính 
bản thân mình . 
 Nam Mô A Di ðà Phật 
  Huệ Thái 
TðLð Atlanta  USA 

20-07-2016 
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THƠ BẠN ðẠO 
 
Thành Kính Phân Ưu 

 
THÀNH kính phân ưu ñến Hồ Gia 
KÍNH ti ễn Bác Em trở về nhà 
PHÂN chia cách biệt miền dương thế 
ƯU ái ngậm ngùi tiễn Bác xa 
BÁC Hồ Văn Em vị Tiền Bối 
HỒ gia hội tụ bạn gần xa 
VĂN chương sách ðạo Bác chia xẻ 
EM anh gặp ðạo nhờ Bác ta 
VỀ nơi Tiên cảnh gặp Thầy Tổ 
NHÀ yên Bác hoà ðại Hồn Cha 
 
Thủy Bùi. Missouri 23/7/2016 

 

 
 
       Mong 

 
Mong ai giữa chốn hồng trần 
ðợi ai ñâu chắc muôn phần ñẹp duyên 
Tìm chi bao cảnh ưu phiền 
Vui buồn sướng khổ ñi li ền với nhau 
Ai kia tài sắc thanh tao 
Vẫn luôn mong ñợi ước ao duyên tình 
Trí tâm sáng suốt trong mình 
Ai kia ñẹp nết tâm linh vui hoà 
Sao không tìm kiếm Mẹ Cha 

Cha Trời Mẹ ðất mong ta trở về 
Hồng trần nhiều thứ ñam mê 
Ai ơi! thức giác quay về quê xưa 
Cảnh ñời bận rộn sớm trưa 
Thời gian sắp hết ñừng lừa chính ta 
Tu hành trong cõi ta bà 
Thân tâm thanh tịnh lìa xa khổ nàn 
Niệm Phật tìm về Niết Bàn 
Giải thoát nghiệp lực hân hoan về Trời 
Thiền môn rộng cửa ñón mời 
Giúp người tu tiến bạn ơi gắng hành 
Tu hành có chị có anh 
Ta cùng thiền ñịnh ñồng hành về quê 
Cha Mẹ mong ta trở về 
ðoàn viên hội tụ quê xưa Thiên ðàng 
 
Thủy Bùi Missouri 23/6/2016 

 
--------------------- 

                  Tạ Từ 
Bây giờ ta viết cho ta. 
Sáu mươi tám giấc mộng qua cõi trần 
Cây phong ba ñã cổi dần. 
ðâu còn vững chải bao lần gió mưa 
Vui buồn những chuyện ngày xưa 
Gởi theo mây gió tiễn ñưa cuối ñời 
Nắng xuân ôm ấp một thời. 
Chiều thu lá úa vàng rơi bên ñường. 
Xuống trần ñể học yêu thương. 
Ra ñi ñừng ñể còn vương tơ lòng. 
        Việt Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2016 
                                       K. Trang 
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THÔNG BÁO CỦA THI ỀN ðƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY (ÚC CHÂU) 
PHIẾU GHI DANH 

KHÓA SỐNG CHUNG VÔ VI ÚC CHÂU 2017 
Thời gian từ:  6/4/17 ñến 13/4/17 tại vùng suối nước nóng Moree. 

Họ/Tên (theo passport): ……………………………Nam : [ ] Nữ : [ ] 
ðịa chỉ : ………………………………………………………… 
Thành phố : ……………  Mã số vùng:     ………. Quốc Gia:………………….. 
ðiện thoại:  …………………….Email : ………………………………….. 
Thuộc Thiền ðường/Hội Ái Hữu VôVi: 
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp): ðiện thoại: 
Hạn chót ghi danh và ñóng lệ phí:  01/12/2016   
(hoặc sớm hơn, trong trường hợp hết chỗ, vì số chỗ rất giới hạn). 

• Trường hợp hủy bỏ ghi danh:   
* Hủy bỏ trước ngày 24/12/2016:  hoàn tiền lại ñầy ñủ.  Hủy bỏ tham dự sau ngày này sẽ không 
hoàn trả lệ phí tham dự 
 

Lệ phí KSC Phòng 2 người Phòng 3 người Phòng 4 người 

Giá tiền gồm 
tiền phòng, tiền 
ăn trọn KSC 

$280 AUD /người $250 AUD/ người 220AUD/người 

 

• Chi ti ết xin xếp phòng: 
 

Tên họ: Xin ñược xếp phòng với 

  

  

 

Lệ phí KSC xin trả bằng AUD.   
Xin liên lạc với người ghi danh ở ñiạ phương của mình ñể biết số account 
Ghi danh cho bạn ñạo tai Sydney, các tiểu bang khác tại Úc Châu, và nước ngoài (như Việt Nam, 
Châu Âu, Mỹ Quốc v.v…) 
Liên lạc:  

• Khưu Thị Phẩm:   
Phone:  610418466328 

• Nguyễn Thị Duyên:   
Phone:  610430486845 
Email:  duyenvovi57@gmail.com 

Ghi danh cho ban ñạo tai Melbourne 
Liên lạc:  

• Wan Thi Bich Lieu 

Phone:  61434144976 
Email:  ihsanlie@tpg.com.au 
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PHIẾU GHI DANH 
THAM QUAN THI ỀN VIỆN QUY HỘI TÌNH NG ƯỜI CAIRNS, ÚC CHÂU 2017 

Thời gian từ:  27/4/2017 ñến 05/05/ 2017  
Họ/Tên (theo passport): ………………………………Nam : [ ] Nữ : [ ] 
ðịa chỉ : ………………………………………………………… 
Thành phố : ……………  Mã số vùng:     ………. Quốc Gia:………………….. 
ðiện thoại:  …………………….Email : ………………………………….. 
Thuộc Thiền ðường/Hội Ái Hữu VôVi: 
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp): ðiện thoại: 
Hạn chót ghi danh và ñóng lệ phí:  01/12/2016   
(hoặc sớm hơn, trong trường hợp hết chỗ, vì số chỗ rất giới hạn). 

• Trường hợp hủy bỏ ghi danh:   
* Hủy bỏ trước ngày 24/12/2016:  hoàn tiền lại ñầy ñủ.  Hủy bỏ tham dự sau ngày này sẽ không 
hoàn trả lệ phí tham dự 
 
 
Lệ phí   Ghi chú  

Vé máy bay 

Tiền ăn 

Du ngoạn 

• $270 AUD  

• $ 50 AUD 

• $25 AUD 

Tiền vé máy bay có thể 
lên xuống tuỳ theo thời 
ñiểm mua. 

 

 
 
Lệ phí  tham quan xin trả bằng AUD.   
Liên lạc ghi danh và ñóng tiền:  

• Nguyễn Thị Duyên:   
Phone:  610430486845 
Email:  duyenvovi57@gmail.com 
 

• Khưu Thị Phẩm:   
Phone:  610418466328 

 
  
 

 


