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Thành Tâm
Thành tâm học hỏi khỏi bơ vơ
Duyên đời duyên đạo qui tiên giới
Chuyển hóa thâm sâu hiểu lý trời
Qui nguyên thiền giác hiểu tâm đời
Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1993
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)Muốn đạt được một kết quả tốt thì phải làm sao?
2) Bé đến đây sao Bé không đi chùa cũng chẳng chịu đi đâu cả, tại sao?
3) Hôm nay Bé phải bay qua Hawai thăm bạn đạo bên đó, Bé sẽ nghĩ sao về họ?
4) Có người già nào không ham sống không?
5) Làm sao mới đạt được sự mong muốn?
6) Tâm trạng của một người bệnh nhân thì sao?
7) Hôm nay Bé gặp nhiều người bạn mới, Bé có cảm nghĩ ra sao?
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1)Hỏi: Muốn đạt được một kết quả tốt thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa phải tự thức và thực hiện một tập quán mới như: Ðúng giờ phải công phu tinh tấn,
phát triển từ giờ phút hướng về thanh tịnh, liên tục như vậy thì sẽ có kết quả tốt.
Kệ:
Thực hành chơn pháp tự minh tâm
Giải quyết trược ô tự tiến thầm
Tâm đạo tràn đầy tâm tự thức
Hành thông tự đạt lý giao tầm
2) 23-03-93
Hỏi: Bé đến đây sao Bé không đi chùa cũng chẳng chịu đi đâu cả, tại sao?
Ðáp: Bé đến đâu cũng vậy chỉ lo dọn quét tâm thân là công việc làm không hết làm gì có thì giờ
đi chơi, ở bất cứ nơi nào ngày đêm cũng lo hành pháp cả, Bé vẫn vui vẫn khoẻ và lúc nào cũng
trẻ trung là được rồi, không vướng bận chuyện chùa chiền và ngoại cảnh nữa.
Kệ:
Tu tâm khai thác trí tâm chùa
Chẳng có tham lam chẳng thích mua
Luyện pháp tâm thân cùng chuyển tiến
Thực hành tinh tấn chuyển thông mùa
3) 24-03-93
Hỏi: Hôm nay Bé phải bay qua Hawaii thăm bạn đạo bên đó, Bé sẽ nghĩ sao về họ?
Ðáp: Thưa Bé có cơ hội tái ngộ các bạn đồng hành quí yêu của Bé nơi đó. Họ sẽ rất vui khi tái
ngộ.
Kệ:
Duyên lành tái ngộ sống an vui
Phát triển tâm tư rõ đạo mùi
Giải trược phân hành tâm đạt thức
Quí yêu cao đẹp tự rèn trui
4) 25-03-93
Hỏi: Có người già nào không ham sống không?
Ðáp: Thưa tuổi già mới có kinh nghiệm của cuộc sống, muốn sống để cống hiến một phần kinh
nghiệm của chính mình cho hậu đại. (không có viết kệ)
5) Hỏi: Làm sao mới đạt được sự mong muốn?
Ðáp: Thưa muốn đạt được sự mong muốn thì phải có pháp tu thân, tự kiểm soát lấy chính mình,
không nên làm mất quân bình trong nội lực như: lo âu và buồn tủi, thì cuộc sống mới được yên
vui.
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Kệ:
Ý lực quân bình thức đạo mùi
Chẳng còn lưu luyến vẫn an vui
Thành tâm tu luyện tùy duyên thức
Tu luyện thực hành tự mình vui
6) 26-03-93
Hỏi: Tâm trạng của một người bệnh nhân thì sao?
Ðáp: Thưa tâm trạng của một bệnh nhân lúc nào cũng mất quân bình, hay đổ thừa lỗi cho người
khác, chỉ có người tu thiền thì mới chịu nhịn nhục nhận lỗi của chính mình, ăn năn, sám hối thì
khối óc mới được phát triển, tâm thức mới được an vui.
Kệ:
Thực hành tự hối thật rèn trui
Trí tuệ phân minh rõ đạo mùi
Giao cảm cao tầng tâm tự thức
Minh tâm kiến tánh thật là vui
7) 27-03-93
Hỏi: Hôm nay Bé gặp nhiều người bạn mới, Bé có cảm nghĩ ra sao?
Ðáp: Bé có cơ hội gặp nhiều bạn mới, Bé có cảm nghĩ: mỗi người đều có một vấn đề khác nhau,
cần phải tự cải tiến hướng về tâm linh giải thoát. Cảnh đời là tạm bợ, cần phải học hỏi trong nhịn
nhục và tiến hóa. Nếu ôm thế sự trong tâm đều là khổ!
Kệ:
Xác thân tạm bợ trí tâm thô
Học khổ triền miên tạo nấm mồ
Tiến hóa không ngừng tâm chuyển thức
Thực hành chơn pháp tự mình vô

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 3/18

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Hò ơi
Hò ơi! Sống cảnh phước duyên

Hướng về Tiên Phật, hò ơi!

Mười sơn sum hợp ở yên cảnh đời

Hướng về Tiên Phật hưởng nơi an toàn

Tiến thân tu sửa hợp thời
Qui về một mối, hò ơi!

Hò ơi! Sum hợp bạc bàn

Qui về một mối hưởng duyên phước lành

Vui say đời đạo cảm an cảm hòa
Thành tâm học hỏi thật thà

Hò ơi! Tự nguyện tu hành

Trời ban vô lượng, hò ơi!

Thành tâm học hỏi ý thanh cảm hòa

Trời ban vô lượng vượt qua đạo đời

Càn khôn vũ trụ chung nhà
Thức tâm tu luyện, hò ơi!

Hò ơi! Cảm thức chơn lời

Thức tâm tu luyện sống yên đời đời

Đời này tạm sống tạm thời học thêm
Tham thiền nhập định đêm đêm

Hò ơi! Thức giác hợp thời

Qui nguyên thiền giác, hò ơi!

Vui về thanh tịnh tự rời tham sân

Qui nguyên thiền giác ấm êm vui hòa.

Nguyện tu đóng góp một phần
Giúp người hậu tiến, hò ơi!

Hò ơi! Thầy đã ta bà

Giúp người hậu tiến ân cần dựng xây

Đến nơi hỗ trợ chan hòa tình thương
Khai thông trí tuệ khai đường

Hò ơi! Tiến hóa ngày nay

Giác tha tự giác, hò ơi!

Vạn linh vui đẹp đổi thay tình đời

Giác tha tự giác yêu thương muôn loài

Chơn tâm chẳng có xa rời
Lương Sĩ Hằng
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Atlantic city, 1 tháng 1 năm 1991
Cờ bạc (tiếp theo)
Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy những người tranh chấp là người đời chứ không phải người đạo.
Người đạo không có chấp, chỉ dòm để thức tâm. Càng dòm đời nhiều chừng nào chúng ta càng xa nhiều
chừng nấy, càng nhẹ chừng nấy, càng tiến hóa tốt chừng nấy nhưng mà không dấn thân vào đó thì không
thấy cái giá trị của điển quang. Dấn thân vào đó chúng ta mới thấy cái giá trị của điển quang, là cư trần
bất nhiễm trần. Ở thế gian mà không có dính bụi trần. Lúc nào cái điển nó cũng thăng hoa như hoa sen
nở rộ không có nhiễm trần, chúng ta cư trần bất nhiễm trần là vậy.
Cho nên cái tâm không có dấn thân vào chỗ nào, nó ngồi lý luận thét rồi hư bộ óc. Thực hành thì chúng
ta thật sự thức tâm, thấy rõ, thấy rõ cái chuyện đó nên làm thế nào để tiến hóa. Cái kỷ thuật do ta mà thôi,
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tất cả đều do ta. Cho nên sách vở luôn luôn có ghi chép, thiên đàng địa ngục cũng do ta, mà kỷ thuật ta
nắm chứ không phải có một người khác nắm. Cầu xin ơn trên hộ độ không có vụ đó. Chính ta không đi
theo ơn trên mà tiến hóa , lò lửa lớn đạo trời rõ ràng, ở trên đầu mà không chịu mở để thăng hoa đi lên,
đâu có xa chúng ta, sát một bên mà hằng ngày hằng giờ ở trong ta mà chúng ta lợi dụng cái lửa để đốt
người khá,c là lấy cái sự thông minh để phá hoại, để phá hoại người này phá hoại người kia, tức là lấy
lửa trời đốt người khác, đó là đại tội.
Cho nên càng ngày nó càng tăm tối, nó đi xuống địa ngục mà thôi, còn chúng ta tu, không! Cái đầu tôi
cảm thấy nặng khi tôi soi hồn, pháp luân thiền định, tôi cảm thấy nặng, là tôi phải ăn năn hối cải. Tôi ăn
những gì và tôi nghĩ những gì trong ngày sai trái, tôi phải ăn năn hối cải để tự sửa nó đi, giảm bớt nó đi,
từ từ nó nhẹ.
Cho nên cái phương pháp công phu này là phương pháp kiểm soát lớn từ tâm đến thân của hành giả, cái
pháp soi hồn, pháp luân, thiền định là tự kiểm soát. Nếu mà hành giả ăn uống sai đi nữa, bộ tiêu hóa
không tốt cũng khó thiền, mà nghỉ sai đi nữa, bộ thần kinh hệ không tốt cũng khó thiền. Trong cái mê
chấp liên tưởng cái sự cao xa mà không hành cũng là khó thiền, cũng là nặng nề. Tại sao mình nặng? Là
tại mình không chịu đi, còn ta đi từ ly từ tí, khử trược lưu thanh, bữa nay tôi làm bao nhiêu, mai tôi làm
bao nhiêu, mốt làm bao nhiêu, làm nhiều ngày nó sẽ có.
Cho nên tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời là vậy. chúng ta phải tu, phải dấn thân, đời chúng ta phải dấn thân,
đạo chúng ta cũng dấn thân thì cái lý chúng ta mới vững. Tôi có trong đó tôi đi ra tôi mới vững, tôi ở
trong đống lửa tôi thoát ra, tôi mới vững, tôi có ăn ớt tôi mới biết ớt cay, chớ còn lý luận xuôi đâu có
được. Bắt chước người ta lý luận xuôi trong đó nó còn cái ấm ức và nó chưa có giải tỏa. Nó dấn thân
khai triển thì nó thấy rõ ràng. Khi mà nó bắt được điển, người tu thiền bắt được điển rồi quán thông là tự
nhiên cái điển cũng đi dấn thân vô các chỗ, cái điển nó ngồi đó nhưng mà cái điển nó dấn thân vô các
chỗ để nó hiểu.
Cho nên cái pháp dấn thân về điển quang chớ không phải cần đem cái xác đi, tu nhẹ rồi là điển nói tới
đâu nó chạy tới đó. Nó học liền, nó dấn thân, nó bị đọa, nó bị khổ, nó bị ngục tù, nó bị đủ chuyện hết, nó
cảm thức, rốt cuộc nó giải thóat lấy nó được. Ðó là chỉ điển mới dự được mọi trạng thái. Nếu mà các bạn
tu mà không thanh lọc được điển quang, trụ lên trung tim bộ đầu thì không có thể dấn thân vô mọi trạng
thái được.
Cho nên người tu mới giai đoạn đầu thì tu khép mình, tu tinh tấn, đó là tốt. Rồi một thời gian mà có điển
dồi dào rồi, hòa cảm với thanh quang thì tha hồ dấn thân để hiểu chơn lý mà độ tha tại trần. Nói ra là nó
phải đúng, nói ra là nó phải đúng nhịp nhàng. Chính nó dấn thân trong đó nó phải hiểu, chứ không thôi đi
học làm gì?
Các bạn xuống thế gian để học. Học được cái gì? Học được cái dũng, học được cái sáng suốt nó minh
tâm kiến tánh được. Chớ học được cái ngu mà nói theo người ta đâu có hay. Học tới biết cái đó nhứt định
nó sẽ xãy ra như vậy. Ðó là cái kỷ thuật tôi nắm rồi, thì về Trời tôi cũng hưởng nhàn mà ở địa ngục tôi
cũng hưởng nhàn. Ở đâu tôi cũng hiểu đường lối hết trọi. Không có vụ mờ ảo ngụy tạo, không có cái đó.
Lúc nào cũng sáng suốt mà ỷ lại. Ỷ lại chừng nào thì xuống địa ngục sớm chừng nấy. Cho nên các bạn
phải tự tu tự tiến, con người phải mạnh lên.
Ðiển quang khối óc và lửa của trời đã sẵn ban cho tất cả mọi người, điển quang vô cùng. Ngày hôm nay
các bạn thấy lấy điển mặt trời mà người cũng làm nước nóng được để xài, thì đó là cái điển của vũ trụ vô
cùng. Các bạn thấy nó không có nóng bằng lửa than nhưng nó nóng hơn và nó bền bỉ hơn và nó không có
bị đứt. Thì cái điển ngay trung tim bộ đầu của chúng ta mới bền bỉ hơn, dễ tha thứ hơn và thương yêu
hơn, dễ độ tha hơn, vừa ý các bạn, vừa tưởng là nó chạy tới đó.
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Chúng ta tu bằng trí bằng ý. Cái ý các bạn, cái ý niệm Phật, niệm bằng ý thét rồi nó đi lên nó quân bình,
rồi cái trí nó mở ra. Lúc đó trí ý mới sáng suốt, mới tiến hóa nhanh nhẹ, đồng nhịp thăng hoa rõ rệt, thì
do ta chứ do ai? Do hành giả chứ do ai? Do khối óc chứ do ai? Không có do ai hết! Do khối óc mà khối
óc không chịu mở mà nói ông Phật ông Trời mà xuống đứng một bên mình cũng không biết đường nào
mà nói. Mình đâu có chịu gần. Bởi vì mình gần là mình phải nhẹ. Mình cứ nặng không mà sao mình gần
được. Mình phải nhẹ mình mới gần được.
Cho nên luôn luôn cái óc chúng ta phải nhẹ, phải nhẹ! Khi mà muốn nhẹ thì phải có cái phương pháp
kiểm soát. Phương pháp của chúng ta soi hồn, pháp luân, thiền định là ta kiểm sóat rõ ràng, tại sao hôm
qua tôi làm được thanh nhẹ mà bữa nay tôi nặng nhọc ở chỗ nào? Tại tôi nghĩ sai về Trời, tôi nghĩ sai về
tình bạn, tôi nghĩ sai về về tình vợ chồng, tôi nghĩ sai về xã hội, tôi nghĩ sai về thời cuộc, nó làm cái điển
tôi càng ngày càng là đà và không có phát triển được. Chính tôi là người hại tôi, tôi ăn năn tôi mới buông
bỏ tất cả, tôi nằm yên một chỗ. Đó cũng như con thú nó bị bệnh nó cũng nằm yên một chỗ và nó không
có hoạt động, nó tự nhiên, cái điển nó hồi sinh nó nhanh nhẹ. Các bạn nằm yên một chỗ, kiếm một chỗ
nằm yên, thanh tịnh, niệm Phật nằmiên một chỗ, ăn đồ nhẹ nhàng, ăn ít nằm khỏe, hít cái nguyên khí của
vũ trụ, tưởng tới Trời Phật thì chúng ta mới có cơ hội hồi sinh.
Cho nên mỗi mỗi ở thế gian này, chúng ta bệnh hoạn là do ta mà thôi, mà cái kỷ thuật tháo gỡ đó phải
dấn thân mới làm được, mà phải chấp nhận chứ không phải lý luận. Lý luận và không hành không bao
giờ phát triển được. Chúng ta hành là chúng ta phát triển, ta thấy rõ công việc ta phải làm, phải tiến, phải
khai mở ở chỗ nào. Đó là cái khuyết ở trong nội tâm. Mà khi các bạn dấn thân rồi các bạn mới mở được
được khuyết. Còn không dấn thân làm sao mở được khuyết?
Bạn thấy hồi trước khi bạn chưa tu Vô Vi, bạn thấy nặng nhọc đủ chuyện hết. Rồi bây giờ càng tu càng
thấy quên lần quên lần, bỏ hết. Bỏ hết rồi các bạn mới thấy tại sao tôi càng ngày càng tu càng quên. Vì
hồi trước tôi phức tạp mà ngày nay tôi tu là tôi được giải mở tiến lên, tôi mới quên chuyện đời. Mà càng
quên chuyện đời là càng thấy chính ta sanh hạ ở thế gian. Lúc đó là chúng ta không có đời, thì bây giờ
chúng ta về với đời là đúng. Chúng ta mới sống trong trẻ trung. Ý thức trẻ trung rõ ràng, con người nó
mới vui, nó mới dễ tha thứ và thương yêu, bạn bè nó càng ngày càng đông.
Cũng như các bạn Vô Vi đến đây, tụ họp đông, mỗi người một họ, một gia đình khác nhau mà gặp sao nó
vui quá, là cái điển nó hòa hợp nó vui. Nó thấy nó thương yêu, thấy tội nghiệp, thấy người đó nó cái tánh
xấu nhưng mà nó cứ ôm bơ bơ, ôm cái tánh xấu đi cùng, thấy tội nghiệp! Mà vui, mà chọc với nhau, mà
rốt cuộc không giận, cũng mở trí cho nhau thôi. Nguyên ý rằng muốn độ tha, cho nên điển nó càng ngày
càng thông suốt thì nó mới sống trong nguyên lý của một nhà của càn khôn vũ trụ một nhà. Khối óc
người người mà được mở rồi thì cũng như nhau. Cho nên cái thức bình đẳng nó mở, cái tâm nó mở nó
mới dễ tu hơn, nó dũng chí, lúc đó nó mới thực hiện rõ ràng bi trí dũng. Nó hiểu rồi nó mới đi, nó không
hiểu nó không có thừa sức, không minh bạch làm sao nó giúp người ta.
Bi là giúp người ta, độ người ta, nhưng mà không có làm sao từ bi? Trong túi tôi không có đồng xu làm
sao tôi cho người ta, trong người tôi không có điển làm sao tôi phóng cái điển từ bi cho người khác. Cho
nên tôi phải hành để tôi có. Cho nên chung qui của chúng ta là thực hành. Tất cả đều thực hành mới cảm
thức được mọi sự việc tốt hay là xấu. Không nên chê bai người này, ghét người nọ rồi đâm ra hoạn nạn
cho tâm thân, không yên. Khi mà bạn giận một người nào thì cái óc các bạn lúc nào cũng không yên,
quây quần khổ cực. Cho nên người đời người ta nói, chửi người đó là bị phạt, chính mình phạt mình chớ
không có phải bị phạt. Nói bị phạt là sai, chính họ phạt họ. Tại sao? Lúc đó bạn thích bạn quí người đó,
cái điển của bạn thì luôn luôn muốn phục vụ người đó và kính nể người đó! Bây giờ bạn ghét người đó
thì bạn cúp rồi, cúp điển rồi. Cúp điển thì bạn đi xuống, bạn muốn giết người đó, muốn giận người đó thì
nó hại cái bộ gan. Nó mới có sức để đấu tranh, thần kinh nó không ổn, nó mất quân bình. Thần kinh
người ta quân bình là tha thứ và thương yêu. Mà mình đi vô chỗ tranh chấp là mất quân bình, thì tự mình
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hạ phẩm của mình. Cho nên ông Tư lúc còn sống nói hạ từng công tác, ông nói câu hạ từng công tác là
rất chí lý. Hạ từng công tác là mình đang đi thấy nhẹ, vậy mình giận người ta cái mình thấy nó xuống rồi,
nó nhập xác rồi, nó không có đi xa được nữa. Là cái điển của mình, điển nó mới bén nhạy như vậy, điển
nó mới nhanh nhẹ như vậy. (còn tiếp)
Đề tài suy gẫm
Dứt Khoát
(Mục Bé Tám 1995)

Hỏi: Tâm dứt khoát thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa tâm dứt khoát thì ở chỗ nào một chỗ để tu, không nên thay đổi bất thường thì luồng điển rất
khó trụ
Kệ:
Tu tâm dưỡng tánh chẳng mê mù
Trí tuệ phân minh tự tiến tu
Giải tỏa thanh nhàn không động loạn
Khổ hành tự đắc tự an du

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 7/18

THÔNG TIN KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU KỲ THỨ 12,
VIỄN LƯU 2020, AMSTERDAM, HÀ LAN
17/04/2020 – 20/04/20200

Vườn hoa Keukenhof

Quí bạn đạo kính mến,
Khóa Sống Chung Âu châu Viễn Lưu 2020 sẽ được tổ chức từ 17/04/2020 đến 20/04/2020, tại
Amserterdam, Hà Lan. Đây là lần đầu tiên, một cuộc hội tụ tâm linh Vô Vi được tổ chức nơi xứ sở này.
Khách sạn Courtyard Marriott Amsterdam Airport ****, nằm cách sân bay Amsterdam Airport Schiphol
12 km, trong một khu yên tĩnh. Phòng ngủ của khách sạn rộng hơn 31 m 2, rất hiếm so với tiêu chuẩn
khách sạn ở Âu châu. Loại phòng được đặt có 2 loại là giường đôi (gọi là queen bed) và loại có 1 giường
đôi lớn (gọi là king bed).
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Xe lửa cao tốc Thalys nối liền Paris, Bruxelles đến Amsterdam có trạm ngừng tại sân bay Amsterdam
Airport Schipol, rất thuận tiện cho bạn đạo đến từ các nơi đến. Ban Tổ Chức sẽ tiếp đón bạn đạo tại sân
bay. Từ sân bay lấy shuttle về khách sạn, mất khoảng 15 phút.
Khóa Sống Chung lần này, Ban Tổ Chức mong muốn bạn đạo được duyên viếng thăm vườn hoa Tulip
Keukenhof, nổi tiếng trên thế giới, nên quyết định chọn xứ sở Hoa Tulip Hà Lan và tổ chức sớm hơn mọi
năm, trùng hợp vào mùa xuân là thời gian hoa Tulip nở rộ, để cho bạn đạo chiêm ngưỡng vẻ đẹp yêu
kiều của hoa Tulip tại xứ sở này.
Vào buổi sáng thứ hai ngày 20/04/2020 chúng ta sẽ viếng thăm vườn hoa Keukenhof vì vào ngày đầu
tuần, lượng du khách đến thăm ít hơn ngày cuối tuần, bạn đạo có thể thoải mái chụp hình những tấm hình
đẹp. Hằng năm gần 1, 5 triệu du khách đến đây từ khắp các nơi. Địa điểm khách sạn rất thuận tiện, chỉ
cách vườn hoa 16 km.
Ban Tổ Chức cố gắng tập trung vào việc tu học và cải tiến chương trình năm 2020 mới mẻ hơn, văn minh
hơn như Đức Thầy thường giảng. Thời gian Khóa Sống Chung tuy ngắn nên Ban Tổ Chức sẽ tập trung
cho việc tu học và dành thời gian 5 buổi tu học với những đề tài thực tiễn giúp bạn đạo nghiên cứu, trao
đổi học hỏi, ôn lại những lời giảng siêu phàm của Đức Thầy. Sẽ có những buổi cho toàn thể bạn đạo vừa
vui chơi vừa đóng góp trong tinh thần học hỏi chơn lý với sự sáng suốt tập thể trong sự thanh nhẹ như
Đức Thầy đã giảng «Vui chơi trong thanh tịnh mới thật là vui».
Đề tài Khóa Sống Chung mang tên «Trên Đường Hành Pháp và Khám Phá những bí ẩn trong Cơ Thể
Huyền Vi». Những trở ngại và những hiểm nguy từ bên trong cho đến bên ngoài, trên hành trình tu học
sẽ được đào sâu chơn lý với sư đóng góp thiết thực của bạn đạo.
Sau đó, bạn đao sẽ nghiên cứu những phương châm của Đức Thầy để khắc phục những chông gai này.
Những điều quan trọng mà Đức Thầy muốn chúng ta ghi nhớ trên cuộc hành hương thường được nhắc
nhở sẽ được ôn lại.
Chương trình sơ lược
Ngày
Chương trình sơ lược
Ăn trong khách sạn
17/04/2020
Nhận phòng sau 3 giờ chiều
Ăn tối
Thông tin giờ chót
Chung thiền
18/04/2020
Sáng : Khai Mạc & Tu học
Ăn sáng, trưa, tối
Chiều : Tu học
Tối
: Tu học
Chung thiền
19/04/2020
Sáng : Tu học
Ăn sáng, trưa, tối
Chiều : Tu học
Tối
: Bàn thảo & Bế Mạc
Chung thiền
20/04/2020
Du Ngoạn
Ăn sáng
21/04/2020
Bạn đạo ra về
Ăn Sáng
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Chương trình du ngoạn
08:15
Hotel Courtyard Marriott Amsterdam Airport ---» Vườn hoa Keukenhof
14:00
Keukenhof ---» Hotel Courtyard Marriott Amsterdam Airport
14:30
Hotel Courtyard Marriott Amsterdam Airport ---» Sân bay Amsterdam Airport Schiphol
14:45
Sân bay Amsterdam Airport Schiphol ---» Trung Tâm Amsterdam (đi bộ tham quan)
21:00
---» Hotel Courtyard Marriott Amsterdam Airport

Bạn đạo Âu châu đến bằng xe nhà có thể tự túc viếng vườn hoa Keukenhof và ra về, không cần ngủ lại
khách sạn một đêm, không tốn kém gì thêm. Vé vào cửa có thể mua vé giá rẻ cho nhóm từ 20 người trở
lên. Ban Tổ Chức Cũng có thể mua giùm vé cho bạn đạo nếu địa phương không đủ 20 người.
Quí bạn đến bằng xe cần ghi danh giữ chỗ đậu xe trong khách sạn, miễn phí cho 40 xe đầu tiên.
Bạn đạo đi tour nếu chỉ viếng thăm vườn hoa thì khoảng 3 giờ chiều xe bus chở ra phi trường về nước
bằng máy bay hoặc xe lửa, thì không cần ngủ lại khách sạn một đêm.
Bạn đạo từ phương xa đi tour phải ngủ thêm 1 đêm khách sạn sau khi viếng vườn hoa và thành phố
Amsterdam. Trung tâm thành phố Amsterdam rất nhỏ, quí bạn có thể thả bộ viếng thăm thủ đô. Những
bạn đạo không thể đi bộ nhiều có thể về khách sạn nghỉ ngơi sau khi viếng thăm vườn hoa.
Bạn đạo ăn uống tự túc bên trong khu vườn hoa Keukenhof và thành phố Amsterdam.
Thông thường vé xe lửa cao tốc đi từ Paris, qua Bruxelles, đến Amsterdam được bắt đầu bán 4 tháng
trước, lúc đó có giá rẻ nhứt. Quí bạn phải mua vé đến sân bay Amsterdam Airport Schiphol, không vô
trung tâm Amsterdam.
Sau Khóa Sống Chung, quí bạn có thể viếng thăm các thủ đô láng giềng như Paris, Bruxelles, Berlin
bằng xe lửa đến nhà ga nằm ngay trung tâm thành phố, không mất thì giờ nhiều.
Thời hạn chót ghi danh là 30/10/2019.
Số chỗ có giới hạn, nếu quí bạn có ý định tham gia xin vui lòng ghi danh sớm và nếu hủy bỏ trước ngày
15/11/2019 sẽ được hoàn tiền lại.
Quí bạn có thể tải xuống bản ghi danh trên http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html
và xem Video giới thiệu https://www.youtube.com/watch?v=JnPDfoinRzE
Kính mến,
Thay mặt Ban Tổ Chức Khóa Sống Chung Âu Châu
Huỳnh Minh Bảo
Email : vovifrance@yahoo.fr
ĐT : +33 1 45 50 29 12
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BẢN GHI DANH

Khóa Sống Chung Âu Châu
" Viễn Lưu " 2020 – Amsterdam (Hà Lan)
17/04/2020 – 20/04/2020
Courtyard Marriott Amsterdam Airport ****
Bosweg 15
2131 LX Hoofddorp
Netherlands
Họ và Tên (ghi trên Passport) : __________________________________________________
Địa chỉ : ____________________________________________________________________
Thành Phố : _____________________Mã vùng ____________Quốc Gia ________________
Điện thoại : ________________________E-mail : _________________________________________
Thuộc Thiền Đường / HAHVV : ______________________

Nam [ ] Nữ [ ]

Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp) : _____________________Điện thoại : _____________
Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 30-10-2019
Trường hợp hủy bỏ sau ngày 15/11/2019, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại.
Ghi danh Khóa Sống Chung
Lệ Phí
cho mỗi người
KSC
4 ngày / 3 đêm/ 8 bữa ăn
Trẻ em
4-12 tuổi
Phòng trước KSC 16/04
(có điểm tâm)

Phòng
4 người

Phòng
3 người

Phòng
2 người

Phòng
1 người

320 €

360 €

430 €

650 €

210 €

250 €

320 €

55 €

70 €

90 €

Tổng Cộng

160 €

Ghi danh Khóa Sống Chung và Du ngoạn vườn hoa Keukenhof và Amsterdam
Lệ Phí
cho mỗi người
KSC + Du Ngoạn
5 ngày / 4 đêm/ 9 bữa ăn
(17/04 – 21/04)
Trẻ em (4-12 tuổi)
(17/04 – 21/04)

Phòng
4 người

Phòng
3 người

Phòng
2 người

Phòng
1 người

415 €

470 €

560 €

850 €

305 €

360 €

450 €

Không ngủ lại đêm 20/04 tại khách sạn
KSC + Du Ngoạn
4 ngày / 3 đêm/ 8 bữa ăn
350 €
390 €
460 €

Tổng Cộng

680 €
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(17/04 – 20/04)
Trẻ em (4-12 tuổi)
(17/04 – 20/04)

ạ

ểđ

ế

240 €

280 €

ườ

ự
ườ

350 €

ế

ầ

ủ ạ

ạ đ

ạ

Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những người sau đây

Họ và Tên (Được ghi trên Passport)

Tuổi
(Trẻ em)

Lệ phí KSC

Tổng Cộng lệ-phí KSC
Lệ phí phòng đêm 16/04/2020 (trước KSC)
Tổng Cộng lệ-phí KSC + phòng trước KSC
Xin được sắp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng) :
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Các bạn đặt phòng 2 người cần chọn loại phòng
Xin chọn loại phòng

King Bed (1 giường đôi lớn)

2 Queen Bed (2 giường đôi)

Cần 1 chỗ đậu (miễn phí cho 40 xe đầu tiên)

Cách thức ghi danh và đóng lệ phí
Đức
Bạn đạo tại Đức xin ghi danh và đóng lệ phí cho:
Trần Xuân Thu
Fresenius Straße 6
60320 Frankfurt, GERMANY
Tel: +49 69 5978195
E-mail: xuan_thu.tran@yahoo.com, thixuanthu.tran@sanofi.com
Lệ phí chuyển vào Trương mục: VOVI Freundschaftsvereinigung e.V.
Ngân hàng:
VR Bank Fulda eG
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IBAN:
DE75 5306 0180 0005 6369 30
BIC :
GENODE51FU
Mục đích (Verwendungszweck): KHÓA SỐNG CHUNG 2020

Bỉ
Bạn đạo Bỉ và các quốc gia khác xin ghi danh và đóng lệ phí cho:
Lê Thị Kim Phụng
53-55 Avenue Paul Deschanel, boite 17
1030 Bruxelles, BELGIQUE
Tel: +32 2 21 91 016
E-mail: thikimphungle88@gmail.com
Lệ phí chuyển vào trương mục: LE THI KIM PHUNG
Ngân hàng:
ARGENTA
IBAN:
BE13 9730 8236 3239
BIC:
ARSPBE22
Mục đích:
KHÓA SỐNG CHUNG 2020

Pháp và các quốc gia khác
Bạn đạo tại Pháp và các quốc gia khác, xin ghi danh và đóng lệ phí cho
Huỳnh Minh Bảo
178 Rue de l’Université
75007 Paris, FRANCE
Tel.: +33 1 45 50 29 12, Email: vovifrance@yahoo.fr
Lệ phí chuyển vào trương mục: Association VOVI France
Ngân hàng:
SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France
IBAN:
FR76 30003 03290 00037266125 14
BIC:
SOGEFRPP
Mục đích:
KSC 2020
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THÔNG BÁO
KHÓA SỐNG CHUNG “CHUNG VUI XÂY DỰNG 2019”
Những Điểm Cần Lưu Ý Cho Các Bạn Đạo Tham Dự:
1) Tất cả US passport (thông hành Mỹ) hoặc green card (thẻ xanh) phải có hiệu lực từ 6 tháng trở lên.
2) Những bạn đạo không phải là công dân Mỹ hoặc thường trú dân phải dùng passport của quốc gia
mình, nhưng phải được chính phủ Mỹ công nhận có giá trị 6 tháng trở lên và Visa vào Mexico.
3) Quý bạn đạo cần tập trung tại Trụ Sở trước 9 giờ sáng ngày Thứ Sáu, 21/6. Xe bus sẽ khởi hành đúng
9 giờ sáng để đưa bạn đạo ra bến tàu. Quý bạn đạo đến trễ sẽ phải tự túc ra bến tàu.
4) Xin quý bạn đạo ăn mặc lịch sự.
Nếu quý bạn đạo có thắc mắc xin liên lạc:
Đoàn Ngọc Toàn:
714-787-8280
Lâm Thị Huỳnh Mai: 714-414-9552
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California.
Chương trình Sinh Hoạt Trại Hè Nhẫn Hòa từ 1-5 tháng 7/2019
Kính thưa Quý Bạn Đạo, đây là chương trình Sinh Hoạt Trại Hè Nhẫn Hòa từ 1-5 tháng 7/2019
Thời gian

THỨ HAI
JULY 1

THỨ BA
JULY 2

THỨ TƯ
JULY 3

THỨ NĂM
JULY 4

THỨ SÁU
JULY 5

Chưởng hưởng Chưởng hưởng Chưởng hưởng Chưởng hưởng
dưỡng khí, thể dưỡng khí, thể dưỡng khí, thể dưỡng khí, thể
dục trợ luân
dục trợ luân
dục trợ luân
dục trợ luân

7 am – 7:15 am
7:15 am – 8:00 am

Niệm hành

Niệm hành

Niệm hành

8:00 am – 9:00 am

Ăn sáng

Ăn sáng

Ăn sáng

TU HỌC: bàn TU HỌC: bàn
và khai triển đề và khai triển đề
tài đã ấn định tài đã ấn định

9:00 am – 11:30 am

Chia sẻ những
kỷ niệm của
BĐ với Đức
Thầy

12:00 pm – 1:00 pm

Chung thiền

Chung thiền

Chung thiền

Chung thiền

1:00 pm – 2:00 pm

Ăn trưa

Ăn trưa

Ăn trưa

Ăn trưa

Du ngoạn nếu
có nhu cầu
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3:00 pm – 5:00 pm
KHAI MẠC
Dâng Trà Tưởng
niệm Đức Thầy tại
Trà Đình

Bàn thảo đề TU HỌC: bàn TU HỌC: bàn
tài chương và khai triển đề và khai triển đề
trình TU HỌC tài đã ấn định tài đã ấn định

Đúc kết
BẾ MẠC
Chụp Hình

6:00 pm – 7:00 pm

Ăn chiều

Ăn chiều

Ăn chiều

Ăn chiều

Ăn chiều

9:00 pm – 10:00 pm

Niệm phật

Niệm phật

Niệm phật

Văn nghệ

Niệm phật

12:00 am – 1:00 am

Chung thiền

Chung thiền

Chung thiền

Chung thiền

Chung thiền

Quý vị có thể đến sớm trước ngày Khai Mạc và về sau ngày Bế Mạc để tận hưởng không khí
trong lành, thanh tịnh của Nhẫn Hòa (Bức tường hàng rào hai bên cổng TV đã hoàn tất).
Xin quý vị vui lòng điền mẫu dưới đây, mỗi nhóm hoặc mỗi người xin điền một mẫu và gởi về:
Địa chỉ: Nhan-Hoa Meditation Center
4514 Gold Ridge Ln SW.
E-mail: vuong98503@gmail.com
Olympia WA. 98512
Phone: (360) 819-9002
....................................................................................................................................................
Hãng/Chuyến
Tên Họ Bạn Đạo
Ngày Đến
Số Điện Thoại Di Động
Bay

*Chi Phiếu Phát Tâm cho Thiền Viện xin ghi: VoVi F.A. WA. Xin cảm ơn Quý Bạn Đạo.
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BẠN ĐẠO VIẾT
TÂM TỪ BI !
Không gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy ánh mắt đầy niềm tin và nghe những câu nói chân tình
vì cảm nhận được sự thanh nhẹ trong tâm hồn của các cháu khi vừa tiễn biệt người cha thân yêu... những
bước tiếp nối trên con đường đạo. Đây là thành quả của sự đoàn kết, sự thành tâm phục vụ của các bạn
đạo Trụ sở Xây Dựng Vô Vi. Con xin thành tâm cảm tạ Bề Trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy đã ân độ cho
HAHVVHKNC tái thành lập BAN TƯƠNG TẾ trong thời gian rất ngắn và đi vào hoạt động thật hữu
hiệu!
Trước ngày nhận chức Hội Trưởng, tôi luôn tự hỏi mình sẽ làm gì để phục vụ bạn đạo. Càng
nghĩ, càng trống không. ..nhưng khi bắt đầu công việc như đang đợi chờ khiến tôi thật bất ngờ. Tôi ngồi
vẽ lại sơ đồ các ban như anh Võ Chí Thanh đã chỉ tôi để tiện việc liên lạc khi cần. Như đã có ý từ lâu, tôi
nhận ra ngay Hội còn đang thiếu một ban đó là ban Thăm viếng và Tang Lễ ? Tôi viết ra những điều mà
ban này cần phải làm. Đó là thăm viếng bạn đạo những lúc ốm đau không thể đến sinh hoạt và nhất là ở
giai đoạn của cuối đời có ý nguyện muốn được tổ chức Tang lễ theo đúng nghi thức mà Đức Tổ Sư - Đức
Thầy đã dạy ... và rồi một mình băn khoăn tự hỏi,tôi có đủ sức thực hiện điều này? Suốt mấy ngày tôi một
mình suy tư. Tôi thấy chúng ta vẫn đi dự tang lễ mỗi khi có đạo hữu ra đi nhưng sao quá rời rạc? Tất cả là
do sự tự phát tâm của mỗi cá nhân chứ không là sự kết hợp của một đại gia đình như chúng ta vẫn thường
hội họp sinh hoạt, cùng nhau hành thiền. Nhưng đây chính là lúc gia đình của người ra đi rất cần sự hổ trợ
của Hội về mặt tinh thần! Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật pháp là pháp báu trần gian nhưng
người đời không dễ nhận ra. Hiếm hoi mới có cả nhà cùng tu, có gia đình vợ chồng cùng tu nhưng con thì
vẫn chưa. Nhiều gia đình chỉ có chồng hay vợ tu, càng đơn lẻ hơn là chỉ người con tu mà cả nhà theo tôn
giáo khác. Nếu là cả gia đình cùng tu thì không còn gì quí hơn nhưng nếu rơi vào các trường họp này thì
sự hỗ trợ lại càng cần thiết hơn vì một bạn đạo ra đi là chúng ta mất đi một người bạn trong buổi sinh hoạt,
những buổi chung thiền... Làm thế nào để có được sự tiếp nối? Làm sao cho hạt giống Vô Vi nãy mầm từ
mãnh đất mà Đức Thầy đã dày công vun xới? Vì có tiếp nối thế đạo mới vững bền, PLVVKHHBPP mới
trường tồn. Đã đến lúc chúng ta cần chung sức để phục vụ một cách thiết thực. Trong quá trình tu học
chúng ta luôn cùng chung sinh hoạt tu tập và đến giai đoạn cuối đời của một bạn đạo,đây là lúc cần được
quan tâm nhiều hơn. Chúng ta nên cùng hội tụ kết thành một khối thanh điển trong ngày tiễn đưa người
bạn lên đường "Thượng Lộ Bình An ". Đây chính là lúc chúng ta mang yêu thương, mang những gì mình
đã tu học từ Tổ - Thầy đến với thân nhân gia đình bạn đạo bằng hành động chứ không bằng lời nói. Sự
mầu nhiệm của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật khi chúng ta cùng hướng tâm niệm cầu nguyện người ra đi
càng được ấm áp và người ở lại sẽ vơi đi nỗi buồn vì cảm nhận sự thanh nhẹ, sự bình an trong tâm hồn mà
tìm về pháp lý Vô Vi để đời sống tâm linh được rộng mỡ. ..Tất cả suy nghĩ này đã thành ý lực và tôi quyết
tâm thực hiện. Sáng chủ nhật tôi đến Trụ Sở, cảm giác thật hồi hộp vì sắp trình diện và nói những gì mình
sẽ thực hiện trước bạn đạo . .. tôi nghĩ, kính lão đắc thọ. Tôi nói những gì đang muốn thực hiện và hỏi ý
kiến anh Tám. Nghe xong Anh Tám nghiêm nghị nói : " Mai ơi, em đã làm đúng ý Thầy rồi em biết
không? " Tôi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi tại sao. Anh Tám kể cho tôi nghe nhiều năm về trước Đức
Thầy đã kêu anh Lạc làm điều này và Thầy đặt tên Ban Tương Tế. Trong đó gồm có Bác Nhuận, Bác
Bích, chị Khế, anh Quất và Anh Tám để lo việc giúp đỡ bạn đạo trong lúc hậu sự. Nhưng công việc chỉ
được một thời gian sau đó đến Hội Trưởng kế nhiệm công việc này đã không còn nữa. Bây giờ em vừa
nhận chức Hội Trưởng lại nghĩ ra điều này là Thầy chiếu điển cho em để em thực hiện đó. Đây là điều cần
phải làm để giúp tất cả các bạn đạo, anh Tám ủng hộ em. Tôi thật cảm động khi nghe những lời này và chỉ
còn biết niệm Phật cảm ơn sự quang chiếu của Đức Thầy đã dành cho tôi. Điều này đã tạo thành niềm tin
tuyệt đối, tôi đã lấy tên là BAN TƯƠNG TẾ như Đức Thầy đã đặt cho công việc này. Đầu tiên là phải mời
anh Quất, người mà tôi đã đặc biệt chú ý. Từ nhiều năm gần đây cứ mỗi lần đi dự tang lễ của bạn đạo là
tôi gặp anh, anh là người luôn là người đứng lo cho buổi tang lễ ... Tuy không nói gì nhưng trong lòng tôi
rất khâm phục và quí trọng anh. Không ngại THANH - TRƯỢC một sự phục vụ vô quái ngại thật hiếm
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thấy. Trong lúc vui tôi có chia sẻ là muốn mời anh Quất làm việc nhưng vừa mở lời thì nghe anh Chí
Thanh nói đã có mời nhưng anh Quất không chịu, ảnh chỉ thích làm độc lập thôi ? Điều này làm tôi thấy
lo, nếu thật là vậy tôi phải làm thế nào? Tôi chỉ còn biết niệm Phật hướng về Thầy. Đúng là" Tâm tưởng
sự thành" anh Quất đã vui vẽ nhận lời và đã cho tôi những câu nói thật cảm động đầy tình đạo. Mọi sự
diễn ra thật nhẹ nhàng tốt đẹp như được sắp đặt mà theo tôi đây chính là sự an bày của Bề Trên! Tuần kế
đến là Hội và các bạn đạo đã đến tham dự Tang Lễ của bạn đạo Nguyễn Hoàng Vĩnh Thuỵ thật trang
trọng trong y phục trắng, một màu trắng thanh cao như ước nguyện của anh ở những ngày cuối đời.Mỗi
người một bông hoa trắng cùng sáu chữ Di Đà chúc anh đạt thành sở nguyện. Một đại gia đình Vô Vi bên
nhau thật ấm cúng trong tình đạo đầy yêu thương, đầy ý nghĩa của nghi thức tiễn đưa người bạn quí lên
đường. Tôi thật cảm động và cảm ơn các bạn đạo tại Trụ sở tham dự khá đông và đã " đồng thanh tương
ứng, đồng khí tương cầu " vui vẽ làm theo sự sắp xếp của tôi để tất cả cùng đến Nhà Hoàn theo thời gian
ấn định. Đây là lần đầu BCH kết họp tất cả bạn đạo thành một khối để cùng sự mầu nhiệm của sáu chữ Di
Đà mang đến buổi tiễn đưa. Cả không gian trở nên sống động, thanh nhẹ, đạo mầu chiếu rọi. Bầu trời Phật
pháp trong tâm đã hiện rõ trong giờ phút tiễn đưa, Tình Đạo chính là đây!
Ban Tương Tế đã có được anh Hồ Huệ, anh Tám, chị Khế, anh chị Toàn, vợ chồng tôi,
Minh Đoàn và Anh Quất. Trong buổi hợp anh Tám đề nghị anh Quất làm Trưởng Ban. Tôi đồng ý vì thấy
rất đúng và mọi người trong Ban Chấp Hành, Hội Đồng Quản trị không ai phản đối. Vậy là tuần thứ 4,
Ban Tương Tế đã trình diện trước bạn đạo và ban đã có thêm thành viên mới Bác Bích, chị Hoa, anh
Hoàng văn Hoa, Phi Hùng, anh Long nhiệt tình tham gia. Bầu không khí vui vẽ đầy tiếng cười, mọi người
sẵn sàng phục vụ chứ không còn sợ " BỊ MẤT ĐIỂN ". Tôi mời Trưởng Ban Tương Tế phát biểu cảm
tưởng, anh Quất đã nói : " Thưa các bạn, BAN TƯƠNG TẾ của chúng ta không phải có bao nhiêu đây mà
là tất cả các bạn đạo tu Vô Vi tại đây. Về phần hữu vi, qua hai đám tang của anh Hồng Ba chồng chị Hớn
và bạn tu Vô Vi là anh Nguyễn Hoàng Vĩnh Thuỵ, một số lớn bạn đạo đã đến tham dự, chia buồn niệm
Phật tiễn đưa anh đến nơi Hoả Táng. Về phần Vô Vi hàng tuần bạn đạo hành pháp ( PLVVKHHBPP ) trên
toàn thế giới nói chung, còn nói riêng các bạn đạo địa phương đã hướng luồng điển thiện lành đến tất cả
các bạn đạo đã ra đi cũng như thân nhân của gia đình Vô Vi được Thượng Lộ Bình An. Thầy của mình đã
từng giảng Ban Hộ Niệm của Vô Vi nó văn minh lắm, nó bắt ấn Tam Muội, nó niệm Phật, nó hành thiền,
nó có điển, nó hỗ trợ cho các bạn đạo ra đi được thanh nhẹ, được về trung thiên thế giới. " Lời nói của anh
đã nói lên ý nghĩa quan trọng và sự lớn rộng của BanTương Tế mà Đức Thầy đã đặt ra cho việc làm này.
Không chỉ ở nam Cali mà bạn đạo khắp nơi trên thế giới đều cùng làm việc trong BAN TƯƠNG TẾ của
ĐứcThầy phải không các bạn?
Tâm hồn tôi tràn đầy niềm vui vì đã thực hiện được điều mà Đức Thầy đã dạy. Nhìn chị
Thuỵ và các con hằng tuần đến Trụ Sở chung thiền cùng các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ba mình
... trên gương mặt các cháu hiện rõ niềm tin trong tâm hồn, các cháu vui vì nhận được tình yêu thương từ
nơi bạn đạo, Tổ - Thầy ân độ. Một tuần sau ngày tiễn đưa anh Nguyễn Hoàng Vĩnh Thuỵ, Chị Thuỵ xúc
động nắm tay tôi nói lời cảm ơn, cảm ơn Hội, cảm ơn các bạn đạo. Chị và các con rất cảm động vì tình
cảm bạn đạo dành cho anh, cho gia đình. Chị cười tươi nói với tôi : " Mấy mươi năm anh chị tu thiền các
cháu không hỏi đến nhưng sau khi tang lễ các cháu cảm nhận được sự nhẹ nhàng ấm áp đầy yêu thương
mà tất cả các bạn đạo cùng hướng tâm cầu nguyện. Các cháu bắt đầu tìm hiểu về cách hành thiền." Tôi
nghe mà cảm thấy ấm cả tâm hồn vì sự hiệu quả đã có, các cháu đã nhận ra pháp báu rồi. Một sự nối kết
đang bắt đầu, hạt giống Vô Vi đang nảy mầm trên mãnh đất đạo mầu mà Đức Thầy đã dày công vun xới!
Với ý nghĩ thành tâm phục vụ bạn đạo nên khi Ban Tương Tế được tái lập được sự ủng hộ
và chung sức của các bạn đạo tôi cảm thấy rất vui và nhiều điều hữu ích nhờ sự phục vụ này đã giúp tôi
hiểu rõ thế nào là thanh và trược. Hiểu rõ ý nghĩa cao quí về việc làm mà Đức Thầy đã đặt ra cho Ban
Tương Tế. Để thấy được khả năng của người thực hành PLVVKHHBPP và xác định việc HƯỚNG TÂM
CẦU NGUYỆN quan trọng, cao quí đến đâu và người thực hành công việc này giúp ích gì cho bản thân
mình. Xin mời các bạn cùng đọc lời giảng của Đức Thầy:
" _ Ban Hộ Niệm của Vô Vi nó văn minh lắm. Nó bắt ấn Tam Muội, nó chỉ niệm Nam Mô A
Di Đà Phật đưa tên gì đó. .. về Trung Thiên Thế Giới. Phần hồn mừng lắm, người có điển nó niệm Phật
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tỏa sáng hết căn phòng, nó khác rồi, đem ánh sáng từ bi tận độ bất vụ lợi. "
"_ Khi chúng ta hướng tâm đến phần hồn của người đi trước chúng ta sẽ tạo được cái
gì? Tạo ra hạnh đức của chính mình, từ từ nó phát triển tâm từ bi hòa họp với nguyên lý tận độ quần sanh,
tất cả sẽ được an vui. "
Đức Thầy đã dạy : " Thương người là thương mình, giúp người là giúp mình" Bước đầu
trong công việc phục vụ bạn đạo tôi nhận được nhiều niềm vui nên càng vững bước, đạo tâm càng rộng
mỡ đầy yêu thương. Hôm cuối tuần tôi được dịp trò chuyện cùng Thiên Hương (con gái lớn của anh Thuỵ)
những câu nói của cháu đã tạo cho tôi nguồn năng lượng để việc phục vụ bạn đạo ngày càng tốt đẹp
hơn. Về nhà tôi bỏ đi những ngại ngùng và gởi bài viết đến các bạn, chúng ta cùng chia sẽ niềm vui trên
con đường tu học. Chắc chắn trong mỗi chúng ta đang rất vui vì đã là một thành viên trong BAN TƯƠNG
TẾ của ĐứcThầy. Chúng ta thực hành PLVVKHHBPP và thành tâm phục vụ cộng đồng VÔ VI là tạo
HẠNH ĐỨC từ từ phát triển thành TÂM TỪ BI, đem yêu thương đến với mọi người. TÂM TỪ BI chính
là nguồn năng lượng duy nhất đưa ta về xứ Phật. Thành tâm thương chúc tất cả quí bạn đạo thật nhiều sức
khỏe - tâm thân an lạc - tu hành viên mãn.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH.
Kính Bái
Lâm Huỳnh Mai ( Ca )
Ngày 1 tháng 6 năm 2019
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Adélina CALDÉROLA, mẹ của đạo
hữu Marie Pierre MONGIAT, từ trần ngày 06/06/2019 tại Colombes, Pháp Quốc, hưởng
thọ 92 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
Chân thành tạ ơn quý bạn đạo
Hội Ái Hữu Vô Vi France
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