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Số 1235 10 tháng 3 năm 2019

CẢM MINH
Cảm minh Trời Đất tự thầm tiến
Qui nguyên thiền giác sống an yên
Tình Trời sống động chiếu dân hiền
Qui hội tình người chung sống thiền
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
Mục Bé Tám 1992
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh
và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có 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) Duyên tình tan vỡ phải làm sao?
2) Ngày mai là ngày cầu nguyện thế giới hoà bình, Bé có đóng góp gì không?
3) Tại sao hôm nay lại có tổ chức Du Hành Tự Thức Kỳ Hai tại Hồng Kông?
4) Tại sao mỗi đêm Bé phải Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Ðịnh?
5) Hôm nay Bé lại phải đi giảng cho công cộng Hồng Kông, Bé có lo mệt không?
6) Bé đã vượt qua trận đồ phá hoại tâm linh của Bé, Bé nghĩ sao?
7) Người tu cần cảm thức từ mọi trạng thái mà có, hòa tan với mọi trạng thái mà sống không?
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1) 27-12-92
Hỏi: Duyên tình tan vỡ phải làm sao?
Ðáp: Thưa động loạn quên đi mối tình yêu thương lúc ban đầu. Sự vận hành của cơ quan cốt yếu:
tim, gan, thận rối loạn không khác gì một trận cuồng phong, cải lộn nói chuyện không có định
hướng. Ngược lại người tu có định hướng rõ rệt, thì rất khó vấp phải giai đoạn hỗn loạn nầy, nội
khoa tâm lý ổn định hơn.
Kệ:
Tu tâm khai triển tiến không hờn
Hổ trợ cùng nhau thức tiến hơn
Khuyến khích chơn lòng tâm hướng đạo
Cảm minh chơn lý mở trí hơn
2) 28-12-92
Hỏi: Ngày mai là ngày cầu nguyện thế giới hoà bình, Bé có đóng góp gì không?
Ðáp: Bé sẳn sàng chung hợp với bạn đạo khắp năm châu, hướng tâm về Thượng Ðế,tụ hợp thanh
quang, hóa giải mọi khía cạnh trần trược ô nhiễm phàm tâm của nhơn sinh, cầu nguyện hòa bình,
giảm bớt sự đau khổ của vạn linh trong quả điạ cầu này, cảm động nguyên ý thanh cao, từ quang
của chư Phật chư Tiên đồng ban rãi hổ trợ cho mọi tâm linh hướng thượng, cuộc thế sẽ thay đổi
trong chiều hướng thanh nhẹ chung hưởng hòa bình.
Kệ:
Hướng thượng tâm linh chuyển tiến hòa
Thanh tâm sáng suốt dẹp tâm ma
Phân minh đời đạo tâm thanh độ
Chung hợp cùng tu điển được xa
3) 29-12-92
Hỏi: Tại sao hôm nay lại có tổ chức Du Hành Tự Thức Kỳ Hai tại Hồng Kông?
Ðáp: Thưa sự mong muốn của một số bạn đạo không thể tham dự ở kỳ trước tổ chức nhơn dịp
được nghỉ ở cuối năm, đối với Bé thì lúc nào cũng sẳn sàng tham dự và xây dựng tinh thần tu học
của bạn đạo, bất cứ nơi nào nếu có phương tiện. Bé chỉ biết nói ra trong lãnh vực kinh nghiệm của
Bé đã và đang thực hành, ước mong mọi người tự thức và hướng về Trời Phật trong cuộc sống
thanh nhẹ của tâm linh.
Kệ:
Thương yêu tha thứ chuyển hành trình
Tự thức thương yêu trí cảm minh
Duyên đạo duyên đời tình chuyển tiếp
Cảm minh các giới tiến thanh trình
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4) 30-12-92
Hỏi: Tại sao mỗi đêm Bé phải Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Ðịnh?
Ðáp: Thưa tu mà mỗi đêm không hành pháp thì sẽ mất cơ hội tự kiểm soát lấy chính mình, thì trí
không sáng, óc không minh mẫn, hồn không được thanh nhẹ. Chuyện Trời Phật thì phải làm ngày
làm đêm, thì mới có từ quang ban chiếu cho vạn linh tiến hóa. Người tu thì phải tự hướng về
nguyên lý của Trời Phật, thì tương lai đạo mới thành, chứ không phải lý luận mà không hành, giữ
nghiêm luật của Trời Phật mà tiến thân. Giữ được nghiêm luật thì không bao giờ thay đổi, trí ý lúc
nào cũng phát triển và lành mạnh trong thanh tịnh.
Kệ:
Thực hành giữ vững hành trình tiến
Thanh tịnh tâm linh chẳng cảm phiền
Ý lực bền lâu duyên tận độ
Pháp trình khai triển tự mình xuyên
5) 31-12-92
Hỏi: Hôm nay Bé lại phải đi giảng cho công cộng Hồng Kông, Bé có lo mệt không?
Ðáp: Thưa Bé rất vui sẽ được nói chuyện với nhiều người, để có cơ hội trao pháp lành cho nhiều
người kế tiếp vì pháp tu hiện tại của Bé đang hành rất văn minh và không có ỷ lại. Mọi người nhận
được pháp này sẽ được độc lập tiến hóa từ tâm lẫn thân, không còn mê tín dị đoan, khỏi hoang
uổng trong một kiếp làm người.
Kệ:
Sống vui trong cảnh xác người tươi
Học hỏi triền miên thức lại cười
Giả tạm hành trình duyên tự thức
Dở hay động loạn ý tâm người
Thầy không có viết tháng1/1993
6) 01-02-93
Hỏi: Bé đã vượt qua trận đồ phá hoại tâm linh của Bé, Bé nghĩ sao?
Ðáp: Thưa Bé cảm thức được món quà đầu năm của Thượng Ðế ân ban và chúc phúc cho Bé, Bé
cảm thấy sung sướng và an vui hơn lúc nào cả.
Kệ:
Thâm tình Trời độ trong duyên phước
Học hỏi triền miên lại quí thương
Tận độ do Trời tâm quyết học
Từ bi khai mở tạo tình thương
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7) 02-02-93
Hỏi: Người tu cần cảm thức từ mọi trạng thái mà có, hòa tan với mọi trạng thái mà sống
không?
Ðáp: Nguyên lý này rất cần thiết và có cơ hội mở rộng đường đi hướng về tâm linh, trí ý luôn khép
mình trong mọi lãnh vực để thức tâm và tiến hóa về phần hồn, thực hành như vậy mới đúng đời
đạo song tu, không bao giờ bị cô lập và bỡ ngỡ trên đường tu, đem lại hòa khí cho các nơi các giới.
Kệ:
Thực hành quán cải trong duyên đạo
Trí ý khai minh tự bước vào
Khai triển vô cùng tâm đạt pháp
Bình tâm học hỏi tiến về mau

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Thức Tâm
Chung vui sum hợp thâm tình đạo
Thể hiện chân tâm đủ sắc màu
Nhìn xem kẻ trước người sau

Ra về chấp nhận học bài ngu
Nhịn nhục thương yêu thoát cảnh tù
Tâm hồn thanh nhẹ an du

Đồng thanh tương ứng giải sầu giải mê

Tham thiền nhập định trùng tu hoài hoài

Rồi đây cũng phải tự ra về
Giải mê phá chấp học muôn bề

Càn khôn vũ trụ chuyển đêm ngày
Phục vụ thanh quang chẳng đổi thay

Quy y chân thức tương kề
Quê xưa xa vắng tự về đến nơi

Tâm người tự mở hăng say
Dìu tiến tâm linh sớm thấy thanh đài

Luận đi xét lại ý Cha Trời

Tình đạo ban hành sớm đêm ngày

Bảo bọc thương yêu khắp nơi nơi
Thuận chiều xây dựng hợp thời
Giúp con tiến hóa tạo nơi an toàn

Người người hoan lạc vẫn hăng say
Tình đời đen bạc đổi thay
Tân con thanh tịnh rõ ngày nhục vinh

Cảm minh thiên địa trí bạc bàn

Trở về học hỏi chính tâm mình

Dẫn dắt tâm tu tự phát quang
Trong đời có đạo cảm an
Dựng xây xây dựng tự bàn tự tu

Thiện nghiệp an vui triển hành trình
Cảm thông thiên địa cảm minh
Tình ta tình họ tình xinh đạo đời.
Lương Sĩ Hằng
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Giải Thoát Ðời Ðạo Ðiển Giới
Montréal, ngày 24 tháng 7 năm 1983
Thưa các bạn,
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền trong thanh tịnh và chúng ta đồng nghiên cứu trong thiền thức
sẵn có của chúng ta! Ở thế gian, nói đến Tu mọi người đều cảm thấy lạ! Và mỗi mỗi nhắc đến chữ Tu là
đời bất mãn! Tại sao phải đi tu? Cuộc đời đầy lạc thú tại sao chúng ta phải tu? Gia đình đầy êm đẹp tại sao
chúng ta phải tu? Cho nên khi tu rồi chúng ta mới thấy rõ, càng ngày càng thanh tịnh và chúng ta muốn tìm
hiều sâu hơn và rõ rệt hơn về cái chữ Giải Thoát!
Giải là sao? Thoát là sao? Càng ngày càng tu, các bạn ngồi thiền, các bạn thấy thanh tịnh khép mình!
Trước kia chúng ta lại hoạt động, đi đứng, nói năng động loạn, lo đủ thứ, chúng ta đã ôm lấy đủ thứ! Và
ngày hôm nay chúng ta tu trong thanh tịnh, rồi dần dần chúng ta quên đi, có phải Giải không các bạn.
Những sự mà chúng ta ôm ấp, thù hận, ghen ghét buồn tủi ngày hôm nay nó tan biến mất dần dần. Nó giải
không? Và nó giải nó đi đâu? Nó giải nó phải Thoát! Cho nên cảnh đời của chúng ta, chúng ta người tu
trong sự giải thoát của đời, mà trước kia chúng ta ôm ấp, một cây kim một sợi chỉ chúng ta cũng sợ mất!
Tiền bạc vợ con gia cang đất nước, cái gì chúng ta cũng sợ mất! Vì chúng ta chưa hiểu được nguyên lai
bổn tánh, chưa biết sự cấu trúc do đâu mà có, sự hiện hữu tại mặt đất nầy!
Ngày hôm nay chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy yêu mến nhiều hơn, chúng ta thấy hòa tan trong siêu
nhiên nhiều hơn! Chúng ta thấy Trời đất gần chúng ta nhiều hơn! Và kỳ thật ở trong tâm thức của chúng
ta! Khi mà chúng ta cảm nhận được Trời Ðất ngay trong tâm thức của chúng ta thì chúng ta mới hiểu Giải
là gì, Thoát là gì! Chúng ta không còn phải lo âu, lo âu là khổ tâm, vì sao? Vì lòng tham tôi muốn bao bọc
tất cả, thì tôi phải lo tất cả, tôi phải ôm tất cả! Cho nên dồn cục thành ra khổ! Còn cái này tôi thấy rằng từ
siêu nhiên mà có! Sự sắp đạt rất tinh vi trật tự, trong cơ năng bản thể tôi nó ngũ tạng, có kim mộc thủy hỏa
thổ thì để cho nó hòa tan với cái giới của nó! Mầu nào sắc nấy, phải trở về quy cũ trật tự thì chúng ta mới
thấyrõ rằng giải! Sự giải nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ! Tình đời nó cô đọng eo hẹp, làm thành một
dung điểm để cho chúng ta suy xét! Và chúng ta vì nó, lo cho nó và khổ vì nó! Rồi chúng ta mới thấy rõ
rằng sự tối tăm, sự hoang phí thì giờ vô ích, không cần thiết, đã bao nhiêu năm! Khi tôi lọt lòng mẹ tối bây
giờ tôi lo đó, rồi lớn tôi phải lo khổ, lo mất! Tôi ôm, ôm lấy đủ thứ nhưng mà kỳ thật mọi việc đều có kỳ
duyên! Cái việc của nó, nó có cái duyên của nó! Nó đến rồi nó phải đi!
Cho nên chúng ta tu là may mắn lắm! Pháp lý Vô Vi đã cho chúng ta thấy rõ là bài học! Và giờ chúng ta
muốn giải thoát cảnh đời phải làm sao? Bao nhiêu việc phải lo! Tôi lo, bao nhiêu việc phải đòi hỏi nơi tôi!
Cho nên tôi mới nhận thấy rõ đây là một cái gì, chính tôi muốn nó đến, ngày nay nó phải đến với tôi! Vì tôi
lỡ muốn rồi, tôi lỡ ôm rồi, tôi phải thế nào? Tôi phải thấy nó là tôi, tôi hòa tan với nó! Tôi thương yêu nó
và tôi không có ôm lấy và không biết nó, tôi ôm lấy tôi phải quán thông nó, tôi phải tìm hiểu nó, thì mỗi
mỗi với tôi đều thông suốt!
Rồi một triệu, một vạn việc đến với tôi rồi cũng là thông suốt! Nhờ đâu mà tôi được cái đó? Nhờ cái tu
thiền tự giác, càng thiền càng thức, càng mở tâm, càng hiểu! Té ra không phải chuyện của người ta đem
đến cho tôi nhưng mà chính tôi đòi hỏi, ngày nay nó có! Thấy rõ không? Tôi đã tạo nghiệp cho chính tôi,
tôi đã gây những sự buồn hận cho chính tôi, tôi thiếu kiên nhẫn và đâm ra trở nên yếu hèn! Vì tôi sợ thiếu,
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tôi phải ăn cướp của người ta tôi sợ thua tôi phải tìm cách tranh thủ! Ðó, tôi đem lại sự gì? Sự tối tăm, sự
khổ và đó là nghiệp!
Bây giờ tôi muốn giải thì tôi phải đi đúng con đường tu, trở về quân bình tâm thức của tôi trước! Tôi muốn
giải cái việc này, tôi phải giải tâm thức tôi trước! Tôi phải tìm ở đâu đến đây, rồi cái việc này nó sẽ trở về
đâu? Nhưng mà khi tôi tu rồi, tôi thấy cái việc này chẳng có ở đâu đến, mà chẳng sẽ đi đâu, nếu nó quân
bình! Cho nên cái pháp tu của chúng ta đạt tới quân bình! Mỗi khi các bạn Soi hồn, làm cho bộ đầu ổn
định, làm Pháp Luân, làm cho ngũ tạng ổn dịnh! Ổn định từ bên ngoài cho đến bên trong, là giải nó ra! Các
bạn lấy cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ giải nó ra, giải từ cái trược đi tới cái thanh! Rồi cũng từ đó
mà ra! Từ cái trược mà đi tới cái thanh! Ðã nói rất rõ, rồi thanh nó cực thanh! Cũng từ đó mà ra! Rồi rốt
cuộc nó chẳng giải và chẳng có thoát nhưng kỳ thậtt sáng suốt quán thông là giải thoát!
Mà cái việc đó các bạn không còn quan trọng nó nữa! Trước kia các bạn lấy vợ, thấy cô vợ nói chuyện với
một cậu trai là các bạn buồn ghê lắm! Ngày nay các bạn từng sống với nó, các bạn ôm lấy nó, bạn yêu nó!
Nó là bạn, rồi bây giờ nó đi nói chuyện với ai, các bạn thấy cũng không có sao! Có gì mất mà tôi phải
ghen, có gì mất mà tôi phải ghét! Không có cái gì thua lỗ hết! Thì tôi thấy nó rất bình thản và tôi sống
trong sự sung sướng vô cùng là tôi hiểu được việc này và tôi quán thông việc này! Con tôi là tôi, vợ tôi là
tôi, chúng tôi đồng hành đồng tiến, bất cứ trở lực nào xảy đến, chồng tôi là tôi, con tôi là tôi, sung sướng
vô cùng!
Thì sự phát triển không ngừng nghỉ, từ nơi tôi mà ra và từ tất cả sẽ hòa đồng qui một : thanh tịnh và sáng
suốt! Giải thoát đời là phải quán thông đời! Giải thoát đạo cũng phải quán thông đạo! Cho nên con đường
đạo nó nằm ở đâu? Ở trên trời, ở dưới địa ngục, ở trong nhà băng? Không phải! Cũng nằm ngay trong tâm
thức của chúng ta! Và chúng ta càng ngày càng tu rồi, chúng ta thấy rằng sự siêu diệu thanh nhẹ ở bên trên
có! Và sự mong muốn của chúng ta luôn luôn đạt tới sự thanh nhẹ! Vây chứ sự thanh nhẹ nằm ở đâu, để
cho tôi đo lường cái chuyện cạn nhứt và để tôi hiểu!
Thì chúng tôi đã thường trình với các bạn rằng, hơi thở của chúng ta là nhẹ nhứt trong cơ tạng của chúng
ta! Nói cái chuyện gần nhứt để cho chúng ta rờ được, mó được, các bạn hít vô được ! Vậy chớ ở đâu nó
đem đến các bạn? Mà hít rồi thông cảm cái gì đây? Thông cảm với mọi người trước mắt cũng đều hít vô
như bạn, cũng thở ra như bạn! Rồi thông cảm tất cả những cơ năng siêu nhiên cả càn khôn vũ trụ, đang cấu
trúc và chuyển giải không ngừng nghỉ, cũng đang liên kết với các bạn. Các bạn thấy rõ chưa? Tâm đạo,
tâm đạo là trầm lặng, không có la lô được! Mà đạo ở trong tâm của các bạn tự nhiên nó bộc khởi lên rồi nó
không bao giờ bị tận diệt nữa. (còn tiếp)

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA
THÔNG BÁO
Kính chào quý bạn đạo,
1)
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã tham gia các khóa Tịnh
Khẩu Niệm Phật trong năm 2018 vừa qua. Nhờ có sự tham gia đông đảo của quý bạn đạo ở khắp mọi nơi
đã giúp cho khóa tu học ngày càng thành công hơn. Nhằm tạo cơ hội cho quý bạn muốn tiếp tục tham gia
khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật, năm nay Hội xin trân trọng thông báo các khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật năm
2019 sẽ tổ chức tại Thiền Viện Vĩ Kiên như sau:
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- Khóatháng 4 năm 2019:
- Khóatháng 6 năm 2019:
- Khóatháng 8 năm 2019:
- Khóatháng 9 năm 2018:

Thờihạn là 6 ngày
Thờihạn là 5 ngày
Thờihạn là 6 ngày
Thờihạn là 7 ngày

1/4 – 6/4
25/6 – 30/6
4/8 – 10/8
1/9 – 7/9

Lệ phí chokhóaTịnh KhẩuNiệm Phật là mỗingày$20.
2)
Lễ Tưởng Niệm Đức Thầysẽ được tổ chức tạiThiền Viện Vĩ Kiên vàongày8 tháng 9 năm 2019.
3)
Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư sẽ được tổ chức tạiTrụ Sở XâyDựng Vô Vivàongày17 tháng 11 năm 2019.
Mọiliên lạc xin gọivề:
Kim Anh Nguyễn:
BảoKhanh Châu:

714-580-5388
714-489-7767

Ban Chấp Hành chân thành cảm ơn.
HộiÁiHữuVô ViHoaKỳ Miền Nam California
HộiTrưởng Võ Thanh Chí
VIDEO MỚI PHÁT HÀNH
Mời các bạn xem video mới tuần này :
https://youtu.be/9qO8JHXdGXg

ĐH2018 - Nhìn Xa - Ngày 2 - Đố Vui Để
Học
ĐH2018 - Nhìn Xa - Ngày 2 - Đố Vui Để Học
youtu.be

https://youtu.be/iUOWQ_mAvsE
Ban kỹ thuật
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BẠN ĐẠO VIẾT BÀI 1
Ấm Áp Tình Đồng Đạo
Anh Ái đã ra đi như một cơn lốc xoáy để lại mình trong nỗi trống vắng. Nhớ những sinh hoạt
thường nhật, nhớ những lo lắng cho anh suốt mười ba năm trời trong căn bệnh nan y của anh. Năm mươi
sáu năm tổng cộng, năm mươi bốn năm sống chung hòa bình buồn vui chia sẻ cùng với hai năm bồ bịch;
mộng mơ, nông nỗi cùng say đắm, chứng tích là một đàn con bảy đứa nay đã lớn khôn cùng một đàn cháu
Nội sáu đứa bốn trai hai gái và bản thân mình thì tóc cũng đã bạc phơ nhưng vẫn còn bâng khuâng với
những Nhớ, Thương, Buồn, Vui lẫn lộn để quán thông và để phân tích:
Nhớ- nhưng không tiếc vì biết rằng định luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử nào ai có thể tránh đươc.
Thương- một kiếp sống chân phương, một tính khí thật thà đơn giản không hề vướng bận bởi công
hầu hay khanh tướng, chẳng thèm lo lắng bởi những hơn thua, kích động hay bon chen phải chăng chỉ là
bối cảnh của cuộc đời.
Buồn- vì đã mất đi một người bạn đời cùng chung gánh vác giang sơn nhỏ bé vui buồn chia sẻ có
nhau, một người bạn đạo ý hiệp tâm đầu đem đạo vào đời để khả thi những lúc khó khăn, những khi hoạn
nạn hay những thử thách cuộc đời bằng dĩ hòa vi quý để đem niềm vui lành mạnh đến cho gia đình, cho
những người xung quanh và cũng cho chính mình.
Vui- vì anh đã hoàn tất một kiếp sống bình an, không giận hờn oán ghét, không xảo trá gian manh,
anh đã bằng lòng với những gì mình đã có để rồi ra đi trong lặng lẽ, không đớn đau, trong thanh tịnh và
trong tình thương yêu của gia đình.
Có lẽ điều anh toại nguyện nhất là trong ngày đưa tiễn anh có những bạn đạo với màu áo trắng tinh
khiết trong bầu không khí tràn ngập tình thân thương của gia đình và bạn hữu dưới bầu trời trong xanh
chan hòa ánh sáng, anh đã đi trong tình thương của bạn đạo, có Tổ, có Thầy, có chư Phật, chư Tăng dìu
tiến.
Anh đã thượng lộ bình an sau khi trải qua một kiếp sống vui chơi rồi thăng tiến.
Nhớ thương anh; gửi gió cho mây ngàn, cho mỗi buổi sáng theo tia nắng hồng tỏa sáng, mỗi buổi
chiều hoàng hôn tắt lịm cuối trời xa, mỗi buổi tối lấp lánh bên anh trong mênh mông vũ trụ, mỗi giờ thiền
thanh nhẹ dõi theo anh về nơi ngút ngàn thế giới để cảm thấy rằng tình đạo, tình đời mãi mãi vẫn có anh,
vẫn còn anh dìu tiến cùng đi về một phương trời trùng phùng không cách biệt.
Tạm biệt anh Ái và Tri Ân các bạn đồng môn.
San Jose 3/7/2019
Trần Thị Thanh Xâm
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NHỚ THƯƠNG ANH TRẦN MẠNH ÁI
Anh Ái ra đi để lại tình
Bỏ đời qua đạo thức hồi sinh
Anh em bạn đạo đều thương quý
Khó khổ đã qua tự hiểu mình
Hiểu mình tự tiến tự đi
Đường đời đường đạo thực thi tiến lần
Thế gian học hỏi ân cần
Học thanh học trược góp phần dựng xây
Hằng tuần học hỏi vui say
Đường đi đã có do Thầy ân ban
Bao năm cùng học cùng bàn
Tình thương đồng đạo lại càng qúy hơn
Sống đời thực hiện nghĩa ơn
Trả xong nghiệp lực chẳng hờn giận ai
Anh thường đàn hát vui say
Giúp vui bạn đạo mỗi khi có Thầy
Chung vui đóng góp mỗi ngày
Nay anh đi trước tụi này theo sau
Sinh trụ hoại diệt trước sau
Đến đây học hỏi dìu nhau tiến lần
Hồn thanh tiến hóa góp phần
Về không thanh nhẹ tiến gần Phật Tiên
Tự tu khai mở xích xiềng
Gần Thầy học hỏi thật yên cõi lòng
Chúc Anh tiến hóa thong dong
Tiến trong thanh nhẹ khai thông muôn bề
Không còn nghiệp lực giải mê
Thanh thanh diệu diệu an vui trở về
San Jose, ngày 12/2/2019,
Kính bái
Lý Vĩnh.
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BẠN ĐẠO VIẾT BÀI 2
Thủ Đô Washington , March 08 -2019

Bên Tách Trà Xanh Hạnh Ngộ

TẾT Kỷ Hợi 2019
Tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
Westminster, California
( 10 tháng 2 -2019 )
Chào quý bạn ,
Duyên lành tái ngộ,tôi và bạn cùng nhau thưởng thức một tách Trà Xanh Hạnh Ngộ nhé .
Đầu năm vừa qua, tôi được may mắn tham dự ngày Hội Tết “ Bạn đạo Vô Vi mừng Tết Kỷ Hợi 2019 tại
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi “ do Hội Ái Hữu VôVi Nam California tổ chức vào ngày 10 tháng 2-2019 ( Mùng
6 năm Kỷ Hợi ) .Xin tường trình với quý bạn qua bài phóng sự dưới đây .
Hôm nay ngày 10 tháng 2-2019 ( mùng 6 Tết năm Kỷ Hợi) .Tôi đang có mặt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô
Vi .Thời tiết hơi lạnh , 7 giờ sáng đã có mưa lâm râm .Bầu trời nhiều mây xám .Ban ẩm thực bận rộn
chuẩn bị rau quả ,nấu nước ,pha trà,lau dọn bàn ghế trong ngoài .
8 giờ sáng, bạn đao lai rai đến .Ban nhiếp ảnh nhộn nhịp chuẩn bị phòng chụp ảnh kỷ niệm phía bên
trái của phòng Thiền .Với phong nền đỏ và cây kiển được trang trí rất đẹp ,nghệ thuật ,do anh Trần Quốc
Ái và Minh Đoàn phụ trách .
Phía bên phải phòng Thiền là nhà hàng VôVi .Bạn đạo đã có mặt trò chuyện vui nhộn,ồn ảo hẳng lên
bên tách trà ,tách cà phê hạnh ngộ .
9 giờ sáng ,trời còn mưa nhỏ giọt , bầu trời âm u, nhiều anh mây đen ,nhiều chị mây xám còn đang làm
dáng . Thần gió cũng góp chuyện cười cười ,miệng phun phèo phèo .
Theo chương trình,bạn đạo đến là được chụp hình kỷ niệm ,chụp một mình,chụp hai mình ,hay chụp
chung với bạn thân mà mình yêu cầu .Anh Trần Quốc Ái và Minh Đoàn vui vẻ hướng dẫn , thỏa mãn mọi
yêu cầu .
Bạn đạo đến càng lúc càng đông .Gần 200 bạn đạo hội tụ ,già trẻ khoe nhau nhiều kiểu áo quần trang
nhã ,với nhiều màu sắc thật đẹp .Các cô gái nhí nhảnh trẻ trung tươi mát trang phục nhiều bộ áo dài sang
trọng . Quý ông cũng không kém phần hấp dẫn qua những bộ áo dài kiểu mới của đàn ông rất lịch sự .
Nhiều bạn đạo phương xa hân hoan góp mặt mà tôi biết được như : Chị Kim Khuê,chị Hạnh Trần ở bắc
California .Chị Hoa Nguyễn ,chị Mộng Nguyệt ở Virginia ,anh chị Võ Quang ở Maryland, anh chị PCT ở
Montreal-Canada .Anh chị Nguyễn Trí Vượng ở Olymbia-Seattle . Bạn đạo Thạnh,Việt, ở Texas .Chị Hồ
Khỏa ở Florida .Anh Thành và 2 cháu ở Las Vegas ( Ban Văn Nghệ ) . Anh chị Trần Ngọc Dũng ở Boston
,nay đã gia nhập gia đình California rồi .Chị Tuyết ở Việt Nam .
Số bạn đạo còn lại là ở địa phương và những vùng lân cận như San Diego ,Los Angeles .
10 giờ 30 ,sau nghi thức khai mạc ngày Lễ Hội Tết ,là phần nhận quà Tết .Quà Tết là một phong bì lì xì
màu đỏ ,trong đó có một bài thơ của Đức Thầy và $1 USD mới tinh ( để lấy hên ).Từng người một lên xá
kiếng Vô Vi và nhận một phong bì lì xì tự chọn .
Điều hết sức đặc biệt là bài thơ của Đức Thầy quá đúng cho mỗi ban đạo,không khác gì là quẻ Xăm
đầu năm .Có nhiều bạn đạo bài tỏ là Xăm đúng đến một cách thần kỳ .Theo kinh nghiệm của tôi ,từ trước
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đến giờ , Xăm Thơ của Đức Thầy bao giờ cũng đúng theo tâm tư của người nhận .Hãy giữ thơ Xăm này
cho hết một năm nhé quý bạn .
Sau phần nhận quà Tết là tới chương trình văn nghệ mừng Xuân .Một chương trình văn nghệ Tân Cổ
Hài Kịch phong phú ,nhiều sáng tạo .Đẹp mắt với ban hợp ca , nhiều chiếc áo dài của quý cô ,quý ông có
kết bông hoa rất nghệ thuật .Ban văn nghệ đã hết lòng biểu diễn với nhiều tiết mục vui xuân rất hay, cả hội
trường hân hoan náo nhiệt ấm cả lòng người ,mặc dù ngoài trời đang có mưa ,với từng cơn gió lạnh không
ngớt thổi vào .
12 giờ trưa ,bữa ăn trưa mừng xuân vô cùng hấp dẫn được ban nhà bếp chu đáo trình làng .Phòng ăn
bên trong đầy ấp bạn đạo .Phòng ăn bên ngoài được sắp gần nhau hơn vì có nhiều cơn mưa nhỏ còn đang
chơi giởn .Gió lành lạnh mà lòng ngươì thì ấm áp vui vẻ vô cùng .Thức ăn thì thôi khỏi chê vào đâu được
.Kể ra chắc quý bạn ở xa chắc thèm lắm .Nè nhé,nào chả giò ,bánh giò,bánh bột lọc,bánh tét đậu xanh
,bánh tét ba màu ,chè đậu đỏ ,sửa đậu nành nguyên chất ,mì quãng,mì thập cẩm,bánh cuốn,bún nước lèo
,v.v..quá phong phú ,quá ngon .Buổi chiều nghe kể lại thì thấy có nhiều món mà mình chưa thưởng thức
qua .
Mưa vẫn tiếp tục đùa giởn với bạn đạo .Reo lên giọng hát buồn tênh,lãng mạn .
Mưa vần mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dai hun hút cho mắt thêm sâu
Nhiều bạn đạo lo lắng lên tiếng : chết rồi như vậy là không xem được múa lân ,đốt pháo mừng xuân
năm nay sao ? Tôi góp tiếng :không sao đâu ,khoảng 1 giờ trưa là hết mưa thôi, chúng ta sẽ được xem múa
lân ,đốt pháo như hằng năm mà .Bới vì theo kinh nghiệm mà tôi từng chứng kiến nhiều năm qua .Những
dịp sinh hoạt trong các Đại Lễ của VôVi như Đại Hội ,Khóa Sống Chung,Mừng Giỗ Đức Thầy ,Giỗ Tổ
Sư,Hội Tết v.v..luôn luôn có chư thiên ,long thần ,hộ pháp giúp đở hộ trì . Mà thật vậy ,1 giờ trưa ,chư thần
kéo hết mấy anh mây đen ,mấy chị mây xám đi chỗ khác chơi .Ánh nắng bắt đầu ló dạng và chiếu xuống
khuôn viên của Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi .Bầu trời sáng choang thật đẹp ,mưa ngừng rơi ,gió lạnh không
còn thổi nữa .Bạn đạo túa ra sân như đàn ong vở tổ .Tiếng cười tiếng nói vang cả một góc trời .15 phút sau
đoàn lân đến .Tiếng trống tiếng phèn la tạo bầu không khí vui nhộn hẳng lên .Ban tổ chức giăng những
bánh pháo ra khắp mặt sân ,trông hào hứng vô cùng .Vài cô em Chim Én đứng trên giây điện bên kia
đường líu lo chiu chít nhìn qua không biết chuyện gì đang xảy ra,mà mọi người vui dữ vậy .
1 giờ 30 ,pháo bắt đầu nổ vang ,hòa lẫn với đoàn lân đang biểu diễn .Ông địa nhảy qua nhảy lại vỗ đầu
mấy con lân ,trông rất buồn cười .Mấy anh đánh trống ,đánh phèn la ,tận tình biểu diễn hết mình .Hội múa
lân có dà
n cờ hùng dũng tung bay theo gió ,góp phần hùng vĩ cho phong cảnh múa lân ,đốt pháo
đang diễn ra .
Năm nay vẫn có 4 con lân ,nhưng trông có vẽ mới và đẹp hơn năm trước . Pháo rất tốt ,không có pháo
lép .Năm trước đốt 5 bánh pháo ,năm nay lại có đến 7 bánh pháo lớn và 1 bánh pháo nhỏ ,là do bạn đạo
ủng hộ thêm .Người ủng hộ nhiều bánh pháo nhất là bạn đạo Dương Như Tùng,anh là cựu Hội Trưởng Hội
Ái Hữu VôVi Nam California của những năm trước . Anh Tùng năm nào cũng góp phần chung vui với bạn
đạo trong dịp Tết đến .
Pháo nổ càng lúc càng dòn tan .Khói pháo mịt mờ như sương mù trên đỉnh Sapa .Cách nhau 5 mét là
không thấy được nhau .Vui quá là vui .Bốn con lân này múa thật chuyên nghiệp .Nhảy múa trong khi pháo
đang nổ .Bốn con lân tiến vào làm lễ kiếng VôVi .Mọi người hân hoan hòa lẫn vào 4 con lân trông thật
thanh bình ,hồn nhiên như cảnh Tiền nhà Phật .Nhiều bạn đạo cũng lì xì cho 4 con lân .Không khí vui Tết
thật hào hứng,bạn đạo chỉ còn biết ta với trời chung vui .Tôi biết Đức Thầy đang ở nơi đây . Ngài cười thật
tươi .Chư thần cũng rất đông chung quanh Đức Thầy ,đồng hổ trợ điển quang ,cho nên quang cảnh Trụ Sở
Xây Dựng Vô Vi hôm nay vui không sao kể xiết .
Có ngày thì phải có đêm .Ngày vui nào cũng có giới hạn .3 giờ chiều ,mưa lại nhỏ giọt như thông báo
rằng chung vui Hội Tết đến đây là được rồi .Xem múa lân cũng đã mãn nhản .Vui đốt pháo cũng quá xá là
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vui .Bạn bè hội ngộ cũng đầy đủ ấm áp rồi .Chư thần kéo mây đen trở lại về chỗ cũ. Trả lại công việc cho
thần mưa . Bắt đầu mưa lai ào ạt . Quý bạn thấy vô cung vi diệu chưa .Hết Lễ mưa lại tiếp tục .Bạn đạo lần
lượt ra về trong niềm vui đầu năm ,với bao kỷ niềm không bao giờ quên .Vài nhóm nhỏ còn nán ở lại cố
gắng vui thêm cho đáng đồng tiền hưởng một ngày Tết Vui Xuân .
Một trong những nhóm nhỏ đó có nhóm của vợ chồng tôi ,anh chi Trần Ngọc Dũng ,anh chị PCT ,anh
Thiên Tạo ,Minh Đoàn,Trần Quốc Ái ,Huy,v.v.. họp bàn tròn trong hội trường,chia sẻ với nhau thêm vài
chuyện vui chờ mưa tạnh .
Ngày vui rồi cũng qua mau .Nhớ đến Đức Thầy ,mới đây mà đã 10 năm xa vắng .Nhưng cảm thấy như
mới ngày hôm qua .Đức Thầy nhìn ,Đức Thầy cười ,Đức Thầy đứng đó ,Đức Thầy ngồi đây ..
Thưa quý bạn ,đối với bạn đạo VôVi ,Đức Thầy luôn sống mãi bên ta cho hết cuộc đời này .Đêm đêm
ngồi Thiền ,ngày ngày Niệm Phật .Đức Thầy luôn luôn bên cạnh ta .
Ngày cũng sắp hết ,đêm cũng sắp tàn . Tách trà xanh cũng can nước .Thôi thì tạm chia tay ,hẹn ngày tái
ngộ .Xin mượn bài thơ chúc Tết năm nào của Đức Thầy ân cần gởi đến toàn thể bạn đạo lời kính chúc một
năm mới :
Tu Hành Tinh Tấn
Thân Tâm An Lạc
Vạn Sự May Mắn
Đinh Hợi Tân Niên Đã Đến Rồi
Cần Tu Cần Tiến Mới An yên
Gieo Duyên Tận Độ Người Yếu Ớt
Thực Hiện Công Phu Pháp Sinh Tường
Quý Thương
Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái,
Võ Quang
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Trương XuânKhương sinh ngày 13/4/1967 từ trần lúc 15g30
ngày 3/3/2019 tại California (giờ VN là 6g30) hưởng dương 53 tuổi được siêu thăng tịnh độ.
Louis Lê kính báo
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