
 

Truyện Kể Về Cốc Thầy Trên Thiền Viện Hai Không

Từ tháng 9 năm 1987 đến cuối năm 1997, người viết thường xuyên đến Thiền Viện Hai Không
(TVHK), có lúc thăm các bạn tu sinh, có lúc làm việc xây cất, cộng tác với ban quản trị thiền viện,
sau này là ban chấp hành Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California (BCH/HAHVV/BC), trong những công
tác xây dựng thiền viện. Vì vậy một số bạn đạo muốn người viết kể lại những việc vui buồn đã xảy
ra trên thiền viện Hai Không trong khoảng thời gian này. Là một người làm nghề lao động chân tay
(postman) nên văn chương chữ nghĩa không được chải chuốt như những người có trình độ văn hóa
Việt, hy vọng người đọc sẽ thông cảm cho lối hành văn không chuẩn cho lắm của người viết ! Lúc
khởi đầu xây dựng TVHK, người viết được cho làm phó-hội-viên. Đến khoảng năm 1995, Đức Thầy
Lương sĩ Hằng yêu cầu BCH làm thẻ hội viên cho bạn đạo. Người viết được lên chức “hội viên”,
mỗi tháng có bổn phận đóng tiền cho BCH, cho đến năm nay, 2015, được làm hội viên hơn 20 năm!
Trong một xã hội tự do, dân chủ như đất nước Hoa Kỳ, làm hội viên cũng được nhiều quyền lợi, thí
dụ: ứng cử và bầu cử vào BCH, phê bình cách thức làm việc của BCH…. Vì vậy nếu người đọc có
thấy một vài đoạn văn nào có vẻ mang tích cách phê bình thì cũng nên thông cảm vì sống trên đất
nước tự do dân chủ con người ta có thói quen như vậy !

Đầu tháng 7 năm 1985, nhân dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, bạn đạo Vô Vi khắp nơi được tham dự
Đại  Hội  Vô  Vi  kỳ  thứ  4,  tổ  chức  trong  khuôn  viên  trường  đại  học  CSU  of  Long  Beach
(http://www.csulb.edu). Số người tham dự rất đông đảo và vui vẻ vì chương trình rất phong phú.

Một tiết mục lôi cuốn của đại hội là chương trình giới thiệu việc xây dựng Thiền Viện Vĩ Kiên
(TVVK). Trong khi anh Lê văn Lạc trình bày về việc mua đất cho TVVK, anh Võ thanh Vân, quay
lại nói nhỏ với bạn đạo (bđ) San Jose : “chúng mình đã có đất rồi !”. Năm 2002, anh Vân kể lại cho
người viết : “Hôm đó, Đức Thầy bất ngờ đến nhà anh và bảo: “Tao kiếm được miếng đất đẹp lắm,
của Thượng Đế cho, mày không mua, tao mua.” Ngày hôm sau, hai vợ chồng anh Vân, chị Kim
Chi, đưa Đức Thầy, cô B đi theo anh chuyên viên địa ốc tên là Việt về vùng núi Bắc California.

http://www.csulb.edu/


Đi mua đất cho TVHK: từ trái qua phải, Cô B, Võ thanh Vân, Đức Thầy,
Kim Chi (vợ anh Vân), người chụp hình tên là Việt (realtor). (Xem RefA1)

Vào khoảng năm 1983, qua một lần ghé thăm Vancouver, trong một buổi trà đàm, Đức Thầy nói:
“Dọc theo biển, từ Vancouver đi lên hướng Bắc, có 1 vùng núi sát biển, nếu xây dựng một thiền viện
ở nơi này, người nào có duyên lên đây tu rất tốt, vì vừa có khí hạo nhiên vừa có khí biển”. Lúc đó có
một bđ Nam Cali  (Hà tu Hiền) nghe thấy. Anh này về bảo anh Lạc: “Đức Thầy kêu đi xây thiền
viện!” Cho đến nay anh này vẫn chưa nhớ lại chuyện xưa! Sau đó anh Lạc họp bđ lại và rủ nhau đi
mua đất xây thiền viện. Lần đầu đi mua đất, bđ Nam Cali gặp chuyện không may mắn, nên không
mua được đất ! Anh Lạc cầu cứu Đức Thầy. Một ngày đẹp trời, Đức Thầy cùng đi với bđ Nam Cali
chọn được miếng đất đẹp đẽ để xây dựng TVVK như hiện nay.

Trên miền Bắc Cali, anh Vân cũng biết chuyện bđ Nam Cali đang kéo nhau đi xây thiền viện.
Anh Vân muốn ra tay trước! Anh nói chuyện riêng với Đức Thầy: “Con cũng muốn mua một miếng
đất làm nơi cho người ta đến tu” (xem RefB2). Vì vậy tháng 4 năm 1985, hai vợ chồng anh Vân, đi
cùng với Đức Thầy, cô B, anh địa ốc Việt lên vùng núi Sierra Mountain mua được miếng đất có số
nhà 392 Wayman Ln thuộc thành phố Oroville, CA là địa điểm của TVHK như bây giờ. Chương
trình xây dựng TVHK hoàn toàn được giữ kín cho đến ĐHVV kỳ thứ 4 như đã trình bày trên. Sau
ngày tham dự ĐHVV kỳ 4, đa số bđ San Jose rất háo hức, muốn biết miếng đất đó hình dung ra sao !
Trong thập niên 80, người Việt Nam tại bang Cali rất mê xem phim bộ Hồng Kông! Bạn đạo Vô Vi
cũng không sao tránh khỏi niềm đam mê này! Đức Thầy đã từng kêu gọi bđ nên xem các cuốn phim
tiền kiếp của mình, còn sống động hơn phim bộ HK !

Lúc khởi đầu của cộng đồng VôVi Bắc Cali chỉ có 2 người ngồi thiền vào ngày cuối tuần là bác
Vũ đình Mẫn và anh Võ thanh Vân tại thiền đường Mountain View trên đường California khoảng
năm 1979. Đến năm 1980, Đức Thầy qua Cali thăm bđ, số bđ Bắc Cali dần dần tăng lên khoảng 100
người, cuối tuần sinh hoạt tại 2 thiền đường (T/Đ) Mountain View của bác Mẫn và San Jose của anh
Vân. Sau có thêm anh Nguyễn thái Hưng cũng mở T/Đ gần đường Senter, đàng sau tiệm bánh mì
Thanh Hương bây giờ. Đến năm 1984, anh Hưng dọn về Gilroy và bàn giao việc làm T/Đ cho anh
Lý Vĩnh (bí danh Đại Ca Năm Vĩnh [Đại Ca 5-V], lai lịch bí mật ?). Đến thời điểm khánh thành

1 RefA: https://www.youtube.com/watch?v=nj1sgg6xl1I  @ 5:51   Kỷ niệm 10 năm thành lập Thiền Viện Hai
Không.
2 RefB: https://www.youtube.com/watch?v=Zn1JAnjNq1Y   @ 13:22   Đức Thầy nhắc nhở anh Võ Thanh 
Vân đại nguyện lúc đầu.

https://www.youtube.com/watch?v=Zn1JAnjNq1Y
https://www.youtube.com/watch?v=nj1sgg6xl1I


TVHK, bđ Bắc Cali chỉ còn 2 T/Đ (Lý Vĩnh và Võ thanh Vân). Với tinh thần kiếm hiệp hăng say, bđ
San Jose rủ nhau đi theo anh Vân lên núi tham quan miếng đất nghe nói do Đức Thầy chọn lựa.
Đúng là đường đi không tới ! Theo lời chỉ dẫn của ông realtor, bđ đi qua các con đường 680N, 80E,
505N, qua 113N, vào Yuba City, qua Maryville City, lên 70N tới thành phố Oroville, tất cả là 5 giờ
lái xe ! Vào thời gian này anh Vân là chủ đất, bđ là khách vãng lai ! Nhưng với tinh thần kiếm hiệp
đang vươn lên tới bao nhiêu tầng mây cao, ít ai nghĩ đến việc này !

Gia đình anh Võ thanh Vân thời gian còn theo Pháp Lý Vô Vi.

Sau khi tham quan miếng đất trên núi vào trung tuần tháng 7 năm 1985, bđ SJ đi T/Đ Võ Thanh
Vân cuối tuần rất phấn khởi, hồ hởi tham gia đóng góp ý kiến, tiền bạc và công sức để mau mau
khánh thành TVHK trước cuối năm 1985, nếu không thì mưa bão sẽ đến ! Người đọc sẽ có dịp xem
lại hình ảnh kỷ niệm lễ khánh thành TVHK (xem RefC3). Trong ngày khánh thành, anh Nguyễn thái
Hưng, tác giả cuốn “Tôi Tìm Tôi”, nói với người viết và một số bđ : “Đức Thầy kêu gọi bđ đóng
góp cho miếng đất này, nhưng anh Vân đứng tên là chủ đất, như vậy sẽ thuộc về anh Vân”. Anh
Hưng tưởng là Đức Thầy ngồi trên khán đài không nghe thấy! Trước ngày khánh thành TVHK, bđ
đòi hỏi anh chủ đất Vân phải cho thành lập Ban Quản Trị TVHK để điều hành thiền viện! Trên tiểu
bang Cali thường có những khu nhà ở gọi là mobile home park. Người chủ nhà mobile home mỗi
tháng trả tiền thuê đất cho người chủ đất. Trong thời gian này, bđ SJ ít có người ở mobile home park
nên không biết luật lệ này, bđ yêu cầu anh chủ đất kiêm chủ T/Đ cho đặt 1 mobile home mới tinh lên
miếng đất của anh! Mỗi tháng bđ đóng góp tiền để trả tiền đất vì miếng đất chưa trả hết tiền mua
đất! Và theo ý kiến của anh Hưng, chúng ta nên làm cho miếng đất này thuộc về tất cả mọi người!
Rồi ngày khánh thành TVHK cũng trôi qua rất vui vẻ vì đây là thiền viện Vô Vi đầu tiên được khánh
thành ở nước ngoài. Đêm hôm trước bđ được hưởng một trận gió lạnh chưa từng thấy cho ngày đầu
tháng 11, vẫn còn là mùa thu. Trong ngày khánh thành, Đức Thầy bảo đêm qua Chư Tiên thử thách
tâm của các bđ, xem có chịu nổi không! Sau ngày khánh thành, Chư Tiên lại thưởng cho một trận
bão tuyết được hơn 1 gang tay tuyết phủ trên mặt đất! TVHK được khánh thành ngày 9 tháng 11
năm 1985.

3 RefC: https://onedrive.live.com/?id=18AA593C8753A80B
%21172&cid=18AA593C8753A80B&group=0&parId=18AA593C8753A80B%21171&authkey=
%21AutnQQeSWVXc4Vg&o=OneUp   Khánh thành Thiền Viện Hai Không.

https://onedrive.live.com/?id=18AA593C8753A80B!172&cid=18AA593C8753A80B&group=0&parId=18AA593C8753A80B!171&authkey=!AutnQQeSWVXc4Vg&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?id=18AA593C8753A80B!172&cid=18AA593C8753A80B&group=0&parId=18AA593C8753A80B!171&authkey=!AutnQQeSWVXc4Vg&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?id=18AA593C8753A80B!172&cid=18AA593C8753A80B&group=0&parId=18AA593C8753A80B!171&authkey=!AutnQQeSWVXc4Vg&o=OneUp


Cuối năm 1985, Đức Thầy gọi phone về T/Đ của Đại Ca 5-V: sang năm 1986, TVHK sẽ có khóa
học! Qua năm 1986, sau Tết,  bđ cùng họp nhau để phác họa 1 chương trình mở khóa học trên
TVHK, vì thiền viện chỉ có 1 căn nhà mobile home gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm! Ai sẽ ngủ
trong nhà, ai ngủ ngoài rừng? Chương trình tổ chức cũng được bđ dự trù nhiều việc phải làm gồm có
xây dựng 1 giảng đường dùng vật liệu nhẹ, làm thêm phòng tắm dã chiến, mướn cầu tiêu plastic, làm
khu cắm lều cho bđ, xây nhà bếp lộ thiên đàng sau căn mobile home…. Đến đầu tháng 6, năm 1986,
Đức Thầy về TVHK và cho mở khóa học lấy tên là “Bi Trí Dũng” ! Khóa học được kéo dài 3 tuần
lễ. Tuần lễ thứ nhất có 128 bđ tham dự, trong số này có 1 anh nhà báo dưới miền Nam Cali tới tham
dự, tên là Kiều Nguyên Tá, ngủ trong xe, rất bụi đời, sau này một số báo chợ ở Bolsa gọi anh là
thiền sư Bolsa, tác giả Thượng Đế và AIDS. Trong tuần lễ 1, Đức Thầy ra đề tài : “Lục Căn Lục
Trần là gì?” Một ngày, trong lúc bđ đang thảo luận đề tài này, Đức Thầy xách 1 cái cuốc ra bờ suối
đào 1 hồ sen, lúc này Đức Thầy được 63 tuổi. Một bđ thấy được vội vào thông báo cho các bđ biết
sự việc, các bđ vội vã bỏ thảo luận chạy ra suối xem chuyện gì đang xảy ra ! Anh Nguyễn thái Hưng
vội vã giằng lấy cái cuốc trong tay Đức Thầy và nói : “Thầy để cho con cuốc”. Một năm sau đó, Anh
Hưng không bao giờ lên TVHK ! Sau đó, Đức Thầy hướng dẫn bđ khai quang dọc theo con suối để
làm đường niệm hành. Trong tuần lễ này, một hôm, Đức Thầy ngồi dưới sàn nhà, họp với các bđ ban
làm việc trong căn phòng nhỏ nhất. Ngài bảo anh Vân: “Mày phải lên đây làm trụ trì, nếu không,
sau này sẽ có đứa tranh giành!” Hơn mười năm sau, việc này đã xảy ra!!! Tuần lễ thứ 2, Đức Thầy
đi xa. Tuần lễ thứ 3 là kết thúc khóa học Bi Trí Dũng. Sau buổi chiều bđ Nam Mai biểu diễn múa
tiên  (xem RefD4), Đức Thầy bảo:  “Chỗ này xây 1 căn nhà cho 1 người ở”. Trong khóa học này
cũng có một chuyện lạ xảy ra. Hai “gia đình chó” cắn nhau tới chết ! Đức Thầy bảo: “Hai con chó
muốn giành chỗ ngồi trước cửa giảng đường!”

Sau khóa học Bi Trí Dũng, bđ San Jose được “học bài”, chia ra 2 phe, một phe đa số bđ, đi T/Đ
của Đại Ca 5-V, bỏ TVHK; một phe thiểu số bđ, đi T/Đ Võ Thanh Vân, đôi khi lên TVHK, cho đến
cuối năm 1986, TVHK bị bỏ trống, hàng xóm vào ở lén lút ! Lý do của việc tranh chấp là ai có
quyền điều hành TVHK? Ban quản trị hay anh chủ đất? Anh Vân cũng ở trong ban quản trị ! Đầu
tháng 7 năm 1987, bđ tham dự ĐHVV đầu tiên được tổ chức tại Las Vegas, Sahara Casino. Đức
Thầy bảo bđ Trịnh T.S. thuộc T/Đ Inglewood: “mày về TVHK, quét dọn, chờ tao về, lần này tao cho
chúng nó ăn roi điển”. Cuối tháng 9, bđ San Jose lần lượt kéo lên TVHK thăm Đức Thầy  (xem
RefE5). Lên đó bđ gặp một “người lạ” tự xưng là Cha Nhẫn Hòa (CNH). Bắt đầu từ hôm đó, bđ San
Jose và bđ Cali được trải nghiệm một sự thử thách về tâm linh khá mãnh liệt, có người còn quỳ lạy
CNH ! Ngay cả người thư ký riêng, đi theo sát Đức Thầy cũng phải học bài học này! (Trước ngày
Đức Thầy khai mạc ĐH Long Vân, chị này đã vào Cốc Thầy, quỳ lạy Đức Thầy xin tha tội “nói
nhiều”, và đã được Đức Thầy giải tỏa luồng điển CNH trong tâm thức) . Khi lên TVHK, người viết
và bđ chứng kiến Cốc Thầy được anh Vân và một số bđ đang xây dựng. Đến tối ngày 26 tháng 9.
1987, Đức Thầy “khánh thành” tịnh cốc do chính bđ tự xây dựng để kính tặng Ngài. Xem video sẽ
thấy cảnh Đức Thầy rất cảm động khi bước vào Cốc Thầy (xem RefE).

4 RefD: https://www.youtube.com/watch?v=V7bIQANzLYM    @ 3:03 Bế mạc khóa học Bi Trí Dũng.
5 RefE: https://www.youtube.com/watch?v=KhCVa_Uy_1Q   Thiền Viện Hai Không xây Cốc Thầy (nguyên 
bản).

https://www.youtube.com/watch?v=KhCVa_Uy_1Q
https://www.youtube.com/watch?v=V7bIQANzLYM


Cốc Thầy ngày được xây dựng, tháng 9 năm 1987, bđ Đào Phát đứng xoay lưng.

Qua ngày hôm sau, một số bđ được chứng kiến một việc lạ. Chủ T/Đ Đại ca 5-V lái xe lên đến
nơi, bước vào phòng lớn của mobile home, Đức Thầy đang ngồi trên giường, Đức Thầy nhìn anh
Đại ca, anh này té xuống sàn nhà, lăn lộn mấy lần, lúc này cũng có mấy bđ đang ngồi chung quanh.
Ngày hôm sau, người viết hỏi anh Đại ca: “Thầy đánh có đau không?”, anh Đại ca gật đầu: “đau
lắm”, ôm ngực ! Mấy ngày sau, anh Đại Ca 5-V đưa CNH về San Jose giới thiệu với bđ : “Đây là
Cha Nhẫn Hòa, Đức Thầy đã xác nhận” (không có giấy tờ xác nhận của Đức Thầy!) Qua tháng 10,
năm 1987. CNH thành lập hội Ái Hữu Vô Vi Bắc Cali tại T/Đ của Đại ca 5-V (anh cựu thủ quỹ
BCH/HAHVV/BC đã xác nhận việc này trong buổi họp với Đức Thầy ngay sau ĐH Long Vân, nghe
mp3 HĐHLV6). Đến ngày cuối tháng 10, anh chủ T/Đ Đại ca đưa CNH đến nhà anh Vân yêu cầu anh
sang tên miếng đất cho hội AHVV/BC, đang lúc nói chuyện anh Đại ca nhào đến bóp cổ bđ Phan
M.T. , may mà anh Vân và CNH can thiệp kịp lúc! Bạn Phan M.T. thoát nạn. 

Qua tuần lễ sau, Đại ca 5-V lại đưa CNH đến nhà anh Vân. Lúc này anh Vân đã chuẩn bị sẵn 1
anh bảo vệ người Mỹ to con đứng gác cửa. CNH vào nhà anh Vân một mình, bđ Phan M.T. đặt sẵn
máy quay phim nhưng quên mở phần âm thanh! CNH lại yêu cầu anh Vân sang tên miếng đất cho
HAHVV/BC! Vài ngày sau, Đức Thầy khuyên anh Vân: “nhường cho người ta”. Sau dịp CNH xuất
hiện trên TVHK, vài bđ cùng nhau mua thêm miếng đất bên cạnh đứng tên anh Nguyễn minh Triết.
Cả hai miếng đất trở thành tài sản của HAHVV/BC và được bđ đóng góp tiền trả mỗi tháng cho tới
sau ĐH Long Vân thì trả hết, vì ĐH có dư tiền sau ngày bế mạc (nghe HĐHLV mp3). Bài viết này
chủ ý viết về Cốc Thầy nên chỉ trình bày sơ qua những việc xảy ra trước ĐH Long Vân, tổ chức vào
dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ đầu tháng 7 năm 1989.

Tháng 5 năm 1993, Đức Thầy về TVHK. Bđ Bắc Cali được cơ hội làm một khóa sống chung
(KSC) với Ngài. Lúc này hai anh chị Vân muốn dọn về Oroville để hưu trí, nên xin Đức Thầy giúp
mua một miếng đất vùng ngoại ô thành phố Oroville trên đường số 18. Qua năm 1994, hai anh chị

6 Hậu Đại Hội Long Vân mp3: https://onedrive.live.com/redir.aspx?
cid=18aa593c8753a80b&page=browse&resid=18AA593C8753A80B!166&parId=18AA593C8753A80B!
106&authkey=!Agy-bB8GdiEgSSw&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=Share&sc=Documents

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=18aa593c8753a80b&page=browse&resid=18AA593C8753A80B!166&parId=18AA593C8753A80B!106&authkey=!Agy-bB8GdiEgSSw&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=Share&sc=Documents
https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=18aa593c8753a80b&page=browse&resid=18AA593C8753A80B!166&parId=18AA593C8753A80B!106&authkey=!Agy-bB8GdiEgSSw&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=Share&sc=Documents
https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=18aa593c8753a80b&page=browse&resid=18AA593C8753A80B!166&parId=18AA593C8753A80B!106&authkey=!Agy-bB8GdiEgSSw&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=Share&sc=Documents


Vân nhờ các bđ tu sinh TVHK giúp xây dựng một gian nhà khá lớn làm phòng khách & phòng ăn.
Lúc này bđ tu sinh trên TVHK gồm có : 2 anh em Hòa & Thuận, Đào Phát, Trần Hùng, và 2 bđ vãng
lai Trần Trung & Võ thu Sương. Đến tháng 8, 1994, Đức Thầy về TVHK khoảng 2 tuần, bđ Bắc
Cali lại được hưởng niềm vui thanh điển. Anh chị Vân mời Đức Thầy đến dùng bữa cơm trưa tại tư
gia trên con đường số 18. Trong bữa cơm trưa này có khoảng 15 người, kể cả cô tu sinh Lê thị Quý,
thuộc TVVK, cũng tham dự. Người viết đến trễ ngồi đàng sau căn nhà mới xây! Đức Thầy kêu anh
Vân lên TVHK xây cốc tu, Ngài sẽ dọn nhà về TVHK. Ngày hôm sau, Đức Thầy kêu mấy bạn tu
sinh (Hoà, Thuận, Phát) vào cốc và bảo: “Cốc tao sắp xập rồi, tụi bay sửa đi”. Sau đó, Đức Thầy
về San Jose vì bđ SJ có chương trình mời đồng bào VN đến nghe Ngài thuyết giảng tại võ đường
Hùng Vương, của anh võ sư bđ Phạm huy Khuê (thày dạy võ cho võ sỹ đấu võ đài Cung Lê). Một
hôm, sau một buổi thuyết giảng, thư ký BCH lúc này là bđ Nguyễn Xuân Mai, lên cầm microphone
và làm mọi người ngạc nhiên khi cô này xin Đức Thầy cho phép dọn nhà lên TVHK. Đức Thầy bảo
cô thư ký BCH:  “con phải ở dưới phố, đi làm, lo cho mẹ già”. Cũng trong dịp này, Đức Thầy
khuyên chị Xâm, bà xã anh Trần mạnh Ái, đưa bà mẹ già vào nursing home (nhà dưỡng lão) cho
người ta săn sóc vì có nhiều điều kiện tốt. Đây là chuyện xảy ra có nhiều người chứng kiến, mà chị
Xâm là người nhớ dai nhất ! Làm cách nào, Xuân Mai. thư ký của BCH, có thể dọn nhà lên TVHK
vào năm 1998 và chuyện gì đã xảy ra sau đó!?!? Tháng 4, năm 1995, các bạn tu sinh TVHK họp với
Đức Thầy để trình bày về chương trình sửa chữa Cốc Thầy như thế nào. Lúc họp cũng có mặt của
anh hội trưởng Đại ca 5-V. Chương trình sửa chữa Cốc Thầy gồm có: sửa nền móng cốc, làm nhà
tắm đằng sau cốc, làm phòng ăn & nhà bếp khu vực nhà tắm cũ, trà đình trước cốc sửa thành phòng
khách, cửa kính bao quanh. Đức Thầy bảo các bạn tu sinh: “tụi bay làm thêm cho tao cái jacuzzi chỗ
này (hướng Tây Nam của phòng khách) để tao tiếp khách.” Các bạn tu sinh nghe thế thì thích lắm!
Khách của Đức Thầy chắc là khách sộp, nên phải có cái jacuzzi ! Như vậy là 5 projects, cần 3 năm
mới làm xong ! Các bạn tu sinh không còn lý do để đi VN du lịch !

Đến tháng 6 năm 1995, anh HT kiêm chủ T/Đ Đại ca 5-V trình bày với bđ trong buổi sinh hoạt
tại T/Đ của anh (với một số tài liệu về căn nhà sắt 8 vách tường được bđ  Houston xây dựng bên
cạnh T/Đ Tứ Thông): “Đức Thầy Lương Sĩ Hằng bảo  xây cốc Thầy giống y hệt cái cốc bên Texas”.
Lời nói này của anh HT kiêm chủ T/Đ Đại ca 5-V được khoảng 20 bđ nghe rõ ràng, kể cả người viết.
Nhưng anh Đại ca 5-V không bao giờ đưa ra thư ủy nhiệm của Đức Thầy cho phép phá cái Cốc
Thầy bằng gỗ, mái kim tự tháp ! Người đọc nên phân biệt hai việc này : xây căn nhà bát giác bằng
sắt và sửa Cốc Thầy bằng gỗ là 2 việc khác nhau ! Vì TVHK rộng trên 26 acres, nếu muốn xây
căn nhà bát giác thì xây chỗ khác, còn cái Cốc Thầy bằng gỗ thì Đức Thầy đã giao việc sửa chữa cho
các bạn tu sinh rồi, chính anh HT Đại ca 5-V ngồi họp với các bạn tu sinh và Đức Thầy tháng 4,
1995, phải biết !

Qua năm 1997, HT Đại ca 5-V và thư ký BCH Xuân-Mai (X.M.) lên TVHK ra lệnh cho các bạn
tu sinh tháo cái Cốc Thầy bằng gỗ. Bạn tu sinh Hòa nói thẳng: “Chị Mai muốn tháo cái Cốc Thầy
bằng gỗ này, chị Mai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Thế là bắt đầu từ tháng 5 năm 1997, Cốc
Thầy bị tháo gỡ và thay vào đó là căn nhà bát giác bằng sắt, giống như một cái Lò Bát Quái, kích
thước  rộng gấp 5 lần Cốc Thầy bằng gỗ. Đến tháng 10 năm 1997, Đại ca 5-V và BCH/HAHVV/BC
mời Đức Thầy và bđ đến khánh thành căn nhà bát giác to lớn mà Đại ca 5-V gọi là cái cốc ! ! ! Cho
đến bây giờ có bao nhiêu bđ SJ phân biệt được cái tịnh cốc là cái gì và cái nhà bát giác là cái gì ?
Với kiến thức ít ỏi về xây cất nhà cửa, Đại ca 5-V & X.M. vài năm sau mướn thợ xây nhà bếp và 1
căn nhà sắt đè lên trên hầm cầu của nhà mobile home. Bây giờ, hầm cầu bị nghẹt cũng không ai hiểu
lý do! Sau khi khánh thành căn nhà bát giác, Đức Thầy hỏi Đại ca 5-V : “cái Cốc bằng gỗ đâu rồi ?
Đất TVHK rộng như thế sao không kéo nó qua một bên làm di tích lịch sử” . Đây là câu nói của
Đức Thầy rất nhiều bđ nghe thấy. Có lúc Đức Thầy lại nói : “Đã có bao nhiêu bàn tay thân thương
xây dựng cái Cốc kia, bây giờ nó mãi mãi không còn đó !” . Anh Trần mạnh Ái nhắc lại lời Đức
Thầy bảo Đại ca 5-V:  “Tao có bảo mày làm cái nhà to như thế này đâu !”  Những câu nói này
người đọc có thể hỏi thăm bđ SJ, còn sống, mà đã tham dự lễ khánh thành Lò Bát Quái trên TVHK



năm xưa. Có lúc Đức Thầy bảo : “cái nhà sắt này làm tao nhức đầu, tao bước vào cái nhà sắt này
tao phải nín thở !” Anh Huỳnh quốc Kiệt ghi chép rõ ràng. 

Căn nhà bát giác được xây dựng chủ yếu toàn thể căn nhà dựa vào 8 cột sắt, chôn trong nền bê
tông đúc có sắt (reinforcement steel), bám với nhau bằng các đà sắt tụ lên đỉnh, thành ra chỗ hội tụ
trên đỉnh là nơi tập trung âm điển mạnh nhất. Những người chuyên ngành về điện đều biết dưới đất
là thuộc về điện âm, còn điện từ nhà máy điện đưa đến là thuộc về điện dương. Người tu thiền theo
PLVV đều hiểu khi ngồi thiền không được để bàn chân chạm đất, như vậy điện dương trong người
sẽ chạy xuống đất, bao nhiêu công lao hít thở mang thanh khí (dương khí), thanh điển vào bản thể
đều mất hết ! Sau ngày khánh thành Lò Bát Quái, Đức Thầy bảo bđ SJ mỗi lần lên TVHK phải xá
cái kính Vô Vi trong căn nhà bát giác, cũng không có ai hiểu tại sao ! Vì trước khi muốn xá kính,
phải mở cánh cửa bằng sắt ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào cái kính, giải bớt một phần âm điển tụ
trên kính. Qua năm 1998, vì thư ký BCH X.M. dùng tiền 401K (tiền để dành trong quỹ hưu trí) để
xây căn nhà bát giác, nên đa số bđ SJ đề cử cô này lên làm hội trưởng (HT) và đồng ý để hai mẹ con
cô này dọn nhà lên TVHK, đại đa số bđ đều quên những việc xảy ra tại võ đường Hùng Vương
tháng 8 năm 1994!  

Qua đầu tháng 11 năm 1997, thư ký X.M. xin Đức Thầy cho mở khóa học “Tái Hồi Tịnh Độ”
trên TVHK, bđ được mặc áo T-shirt màu xanh blue. Sau khóa học, Đức Thầy bảo 2 anh em tu sinh
Hòa & Thuận, Đào Phát : “tụi bay xuống núi, đi làm, lo cho gia đình, cha mẹ”. Bạn tu sinh Hòa
xin Đức Thầy ở lại. Đức Thầy bảo Hòa: “mày ở lại có chịu nổi không ?”. Hai anh em Hòa & Thuận
hiểu ý Đức Thầy, vội vã xuống núi lo đi kiếm việc làm. Đến tuần lễ sau đó, sau khi Đức Thầy rời
bang Cali, một bđ trong nhóm VoViLED đến T/Đ của Đại ca 5-V trút tất cả những sự tức giận lên
anh này bằng những lời phê bình nặng nề nhất !  Bà xã của anh Đại ca ngồi khóc ngay tại T/Đ : “ông
tu hành như thế nào mà bị bđ chửi quá nặng lời  !”. Vài ngày sau Đức Thầy bảo trưởng nhóm
VoViLED : “tụi bây làm gì mà chửi nó nặng thế ? Tao mất cốc, tao ở nơi khác.” Từ hôm đó trở
đi, Đức Thầy chỉ có ghé TVHK vài lần (May2000, Jan2003, July2005, May2006), mỗi lần chỉ có 1
đêm, 2 ngày ! ! !  Chương trình hoằng pháp của Đức Thầy trên TVHK cũng bị hủy bỏ !
(Chương trình đó như thế nào ? Đức Thầy dọn nhà về TVHK. Đức Thầy đưa một số bđ các nơi khác
đến tu, sau 10 năm người nào mở lục thông thì xuống núi đi làm như Đức Thầy đã hành như thế,
xem video Tôi là Ai. Đức Thầy chỉ cần 3, 4 người cho các lục địa Á, Âu, Úc, Mỹ, như vậy PLVV có
thể truyền bá rộng hơn). 

Đến đây người đọc đã hiểu, cô thư ký BCH muốn dọn nhà lên TVHK và bị Đức Thầy ngăn cản,
cô thư ký X.M. bèn dùng đồng đôla, mướn người xây căn nhà bát giác để hối lộ Đức Thầy Lương Sĩ
Hằng, vì vậy sau đó cô thư ký X.M. được bđ phong cho chức vụ Hội Trưởng và được toàn quyền
dọn nhà lên TVHK ! Việc làm này chắc chắn các Hội Trưởng khác phải biết, nhưng không có Hội
Trưởng nào công khai nói đến trên đại hội !!! Trong KSC “Hội Tụ Vui Xuân 2001” bên Âu Châu,
Đức Thầy đã phải tâm sự: “số tôi là số khổ, không có nhà ở, đi lang thang suốt đời.”  Tại sao một
vị Thiền Sư tu hành đạt đến trình độ rất cao, nhưng lại tin có số mạng ? Như vậy người nào có số về
Trời, thì sau khi chết về Trời ? Người nào có số đi Địa phủ, sau khi chết phải đi Địa phủ ???  Sau khi
hội trưởng X.M. dọn nhà lên TVHK, việc gì đã xảy ra ? (xem RefF7) 

Cuối tháng 11 năm 1999, bđ bên Canada, thuộc thành phố Montreal, tổ chức sinh nhật Đức
Thầy. Hội trưởng X.M. lúc này đã dọn nhà lên TVHK, gọi phone qua Canada, nói chuyện với Đức
Thầy : “con muốn đi dự sinh nhật Thầy”. Đức Thầy bảo :  “Đừng đi !”. Hội trưởng X.M. không
nghe, tiếp tục chương trình của cô này, xuống núi đi Canada tham dự sinh nhật Đức Thầy!!! Trên
con đường xuống núi, hội trưởng X.M. bị xe khác đụng nhẹ phía sau, xe Toyota 4x4 mua mới tinh
(nếu đụng nặng thì xe đã bay xuống vực rồi!). Hội trưởng X.M. mang xe về San Jose và nhờ một bđ
trẻ tuổi, mới tốt nghiệp đại học, là Lâm kim Khánh (LKK) mang xe đi sửa. Đến cuối năm 1999, hội

7 RefF: https://www.youtube.com/watch?v=ManXbKrEWvQ   Đức Thầy về Thiền Viện Hai Không sau cái 
chết của Lâm Kim Khánh.

https://www.youtube.com/watch?v=ManXbKrEWvQ


trưởng X.M. lại nhờ bđ LKK mang xe lên TVHK ! Đêm 31 tháng 12, LKK đi ăn mừng năm mới
(Happy New Year!) với bạn bè đến 2, 3 giờ sáng mới về ngủ. Sáng sớm ngày 1 tháng 1 năm 2000,
LKK nhờ một người bạn lái xe của hội trưởng X.M., còn LKK lái chiếc xe cũ của mình, cùng đi lên
TVHK. Khi gần đến thành phố Oroville, cách khoảng 15 miles, LKK ngủ gục, xe bay xuống vườn
cây ăn trái phía dưới chân con đường tỉnh lộ 70, LKK gãy cổ chết trên xe !!! Tháng 5 năm đó, Đức
Thầy về TVHK phân giải câu chuyện này, người đọc nên xem trên youtube đoạn video trên.  (xem
RefF)

Một bđ ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ hỏi người viết : “hội trưởng X.M. có bồi thường chưa ?”. Đức
Thầy cũng có nhắc đến luật Đời, luật Đạo trên video đó. Gia đình của LKK ít hiểu biết về luật pháp
Hoa Kỳ! Nếu nhờ luật sư để đòi bồi thường thì hội trưởng X.M. sẽ phải trả bao nhiêu ? Mạng sống
con người trên nước Mỹ có giá trị cao. Mấy anh cảnh sát Mỹ trắng đánh đòn một anh da đen ở miền
Nam Cali năm 1992, thế là dân da đen đứng lên đòi quyền sống thiệt hại bao nhiêu trăm triệu đôla
năm đó ! Nếu nói chuyện bồi thường thì hai hội trưởng Đại Ca 5-V và X.M. sẽ phải bồi thường 3
việc sau đây :

1. Bồi thường cái Cốc Thầy bằng gỗ cho Đức Thầy:  cho dù Đức Thầy đã từng nói “tôi
nguyện tử vì Đạo”, nhưng trên căn bản hội đoàn, 2 HT trên vẫn phải bồi thường, vì Đức
Thầy mất cái Cốc bằng gỗ, Đức Thầy mất cơ hội về hưu trí trên TVHK, Đức Thầy đã từng
đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng TVHK. Nếu Ngài về nghỉ hưu tại TVHK, Ngài sẽ kéo
dài tuổi thọ.

2. Bồi thường cho bạn đạo khắp nơi, trong và ngoài nước Việt Nam: Nếu Đức Thầy dọn
nhà về TVHK, bđ khắp nơi có cơ hội về tu cùng với Ngài, (TVHK có khả năng xây dựng 100
tịnh cốc), người nào thích săn sóc Ngài cũng có cơ hội bày tỏ lòng quý mến, lúc lìa đời biết
bao nhiêu bđ quây quần bên cạnh, không như năm 2009, Ngài nhắm mắt lìa đời lạnh lẽo
trong nhà thương !

3. Bồi thường cho nhân loại :  Nếu Đức Thầy dọn nhà về TVHK, sẽ có một số bđ được đưa về
thiền viện để tu giống như Ngài năm xưa, tu tối đa, xem Tôi Là Ai (video hay trên ĐSVV),
Đức Thầy chỉ cần 3 hay 4 người mở được lục thông để đi các lục địa Á, Âu, Úc, Mỹ tiếp tục
công việc truyền pháp (nghe bài Chấn Động Lục Tự Di Đà: mở lục thông, nói người ta mới
nghe). Thời nay không cần truyền y bát như ngày xưa.

Kết luận:
     Lúc khởi đầu, nếu anh Võ thanh Vân đừng có công bố việc xây dựng TVHK tại thiền đường,
và nếu anh Vân vẫn kiên trì đi tới, một mình bỏ công bỏ của lập thiền viện thì không có ngày anh Võ
thanh Vân phải đứng ngoài cổng TVHK vì cổng bị khóa, có người ở bên trong, nhưng không mở
cho anh vào !!! Năm 1993, Đại Ca 5-V và X.M. đang chuẩn bị đi qua Úc châu ở, anh Vân lại lôi kéo
anh Đại ca 5-V và giao cho chức vụ Hội Trưởng, anh Vân biết lai lịch của anh Đại ca này ! Trước
khi lìa đời, nằm trên giường bịnh, anh Vân đã nói với hai anh cựu thủ quỹ  (Mai quang Nghiêm,
Đặng phục Quốc): “nếu biết tình thế như thế này, thì tôi không tranh giành miếng đất trong 3 ngày
Đại Hội làm gì !!!”
Câu truyện về Cốc Thầy là như vậy !

Trungbưuđiện
(San Jose,  8.8.2015)


