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Ðiện thư : aphancao@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVI.ORG 

 số 557 12 tháng 3 năm 2006 
Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 

 
 

Kiến Tánh 
 

Kiến tánh sửa tu hành chơn pháp 
Khai triển vô cùng rõ trước sau 
Minh đạo hiểu đời là loạn động 
Khổ hành tự thức giải bền lâu 

 
 

Vĩ Kiên 
 
 

 
Mục Bé Tám từ  29/1/2006 đến 03/02/2006 

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
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 tỏa 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) Cố gắng thực hành đúng pháp có hữu ích gì không? 
2) Co lưỡi răng kề răng để làm gì? 
3) Lòng có sáng để làm gì? 
4) Chuyện gì minh,chuyện gì không hiểu? 
5) Không may lại rủi thì sao? 
6) Chừng nào mới được ổn định? 
7) Việc gì cũng may mắn có tốt không? 
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1) San Diego, 28-01-2006  0: 35 AM 
Hỏi:  Cố gắng thực hành đúng pháp có hữu ích gì 
không? 
 
Ðáp:  Thưa cố gắng dày công thực hành đúng pháp 
rất hữu ích 
  Kệ: 
Lập hạnh thực hành đúng pháp sẽ có kết quả tốt 
Uyển chuyển thâm sâu cảm nhiệm mầu 
Hành trì tiến hóa tự thức nhanh 
Cảm thông Trời đất rõ nhiệm mầu 
 

2) San Diego, 29-01-2006  1: 00 PM 
Hỏi:  Co lưỡi răng kề răng để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa co lưỡi răng kề răng dùng ý niệm Nam 
Mô A Di Ðà Phật 
  Kệ: 
 Tu bằng trí bằng ý mới nên 
 Ý niệm Nam Mô A Di Ðà Phật 
 Lòng có sáng tâm mới tự minh 
 Thành tâm tu tiến tâm sẽ yên 
 

3) San Diego, 30-01-2006  1: 35 PM 
Hỏi:  Lòng có sáng để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa lòng có sáng nháy mắt là hiểu ngay 
  Kệ: 
 Trí ý tự tu tâm mới sáng 
 Hiểu được chiều sâu của Trời Ðất 
 Nguyên lý sáng choang không dấy bận 
 Hạnh đức tràn đầy thông nguyên lý 
 

4) San Diego, 31-01-2006  11: 50 PM 
Hỏi:  Chuyện gì minh,chuyện gì không hiểu? 
 
Ðáp:  Thưa chuyện thông là minh, chuyện chưa 
thông là không hiểu 
  Kệ: 
 Chuyện lường gạt rất khó truy 
 Học hỏi càng thông tự cứu nguy 
 Khuyến tu là phước không tự hoại 
 Thành tâm tu tiến lại càng may 
 

5) San Diego, 01-02-2006  11 : 55 PM 
Hỏi :  Không may lại rủi thì sao? 
 
Ðáp:  Thưa không may lại rủi cần ăn năn sám hối 
  Kệ: 
 Hội tụ tình người tâm yên ổn 
 Thức giác bình tâm giải phần hồn 
 Ổn định do mình tu đạt tịnh 
 Tạo hóa sáng ban tình ổn định 
 
 

6) San Diego, 02-02-2006  12: 05 AM 
Hỏi:  Chừng nào mới được ổn định? 
 
Ðáp:  Thưa chừng nào mới được ổn định, chỉ có 
thật tâm tu 
  Kệ: 
Xuyên qua Trời Ðất mới rõ nguyên nhân 
Khó khăn tiêu trừ tâm thanh tịnh 
Học khổ chơn tâm hướng thanh tự giải mê mù 
Tâm thành tự thức lý ban hành 
 

7) San Diego, 03-02-2006  1: 50 AM 
Hỏi:  Việc gì cũng may mắn có tốt không? 
 
Ðáp:  Thưa việc gì cũng may mắn là đại phước, do cha mẹ ăn ở hiền thì con mới có phước 
  Kệ: 
 Phước đức do mình có hiếu với chung 
 Thành tâm tu luyện lại được duyên 
 Trời Phật độ trì tâm thức giác 
 Thực hành chánh pháp tự thức tâm 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

VIÊN THUỐC CỨU SINH PHẦN HỒN 
Các bạn nghe người ta nói rồi các bạn đem cái không không, các bạn lấy cái hào quang không 

không thanh điển để lọc tất cả những cái lời ăn, tiếng nói, hành động mà các bạn thụ hưởng ở thế gian, 
rồi các bạn hóa giải ra, các bạn thấy cái chân lý rõ ràng, cái nào người ta làm cũng đúng, không phải 
không đúng, nhưng mà từ cái đó nó sẽ tới cái kia, từ bên mặt nó sẽ trở về bên trái, từ bên trái nó sẽ trở 
về bên mặt. Ðó, lúc đó các bạn mới thấy chân lý, mới thấy tình thương, mới thấy cái uy quyền của Trời 
Ðất, mới thấy sự huyền diệu vạn năng sẵn có ở trong tâm tư của các bạn và cộng đồng vũ trụ. 

Ðó, cho nên chúng ta chỉ thiếu cái thanh tịnh, cái bình tĩnh. Thiếu thanh tịnh thì làm cái gì cũng 
không thành. Mà chúng ta sửa đây, mỗi ngày mỗi chút. À... cái tiểu thiên địa của các bạn, thì vũ trụ có 
cái gì tiểu thiên địa của các bạn có cái nấy. Mà các bạn phải sửa, phải dày công, phải nhiều giờ, phải tỉ 
mỉ. Bởi vì đó là một cơ cấu tinh vi nhất vũ trụ càn khôn, mà bây giờ chúng ta không dày công và không 
đem cái sự tinh vi, nhẫn nại trong đường lối Bi-Trí-Dũng, làm sao chúng ta có thể Minh-Tâm Kiến-Tánh 
được, có thể hiểu ta từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? 

Cho nên các bạn tu đây bước vào điển để lọc cái trược trước đã, rồi tiến tới cái thanh. Rồi từ cái 
thanh thoát khỏi luân hồi, rồi đi giới nào cũng thanh, tuy rằng đứng trong trược mà thanh. Ðó, thì lúc đó 
thấy chân lý rõ ràng và các bạn sống trong chân lý, nằm trong chân lý và làm việc với chân lý, không có 
bao giờ các bạn bị sai nữa. 

Nhưng bây giờ cái giai đoạn tu ở đây, chúng ta phải cố gắng tu, chúng ta đã có sẵn cái phương 
pháp soi hồn, pháp luân, thiền định, đem lại sức khỏe cho các bạn. Lao động hàng ngày, rồi từ cái lao 
động đó nó hóa giải cho các bạn thấy tình thương, từ tình thương các bạn thấy sáng suốt của nội tâm, 
sáng suốt của cộng động vũ trụ. Lúc đó các bạn vui lại càng vui thêm. Ðó là cái Diên Hống. Viên thuốc 
cứu sinh tâm hồn của mọi người, cứu sinh phần hồn giải thoát của mọi người, mà người không chịu 
chấp nhận làm việc, người chỉ lo lười biếng, tham sân, nuôi dưỡng bất chánh, bất cần cái gì hết, những 
người đó ở thế gian họ khép là ngoan cố, chậm tiến, thì làm sao mà tiến bộ được? 

Chúng ta phải ở trong cộng đồng của mọi giới. Các bạn không có lỗ, không có mất, không có 
thiếu, lúc nào các bạn cũng đầy đủ. Các bạn đã biết sửa bản thân thì các bạn đụng chạm với ngoại cảnh 
thì lúc nào cũng là cái bài học mới mẽ và dẫn tiến các bạn, không phải cái bài học cũ đâu. 

Cho nên không từ chối so đo, làm việc không chạy rồi càng ngày càng khổ thêm. Chúng ta đã khổ, 
rồi khổ lây cho những người ở xung quanh, thì cái xã hội này làm sao tiến được. Cho nên chúng ta phải 
tiến tới tột đỉnh tinh vi, sự mong muốn và khao khát của loài người về phần hồn thức giác sẽ đạt tới, mà 
giai đoạn đầu chúng ta không làm sao đạt được? Cứ ngồi đó lý thuyết hoài làm sao đi được, phải trong 
thực hành mới đạt được. 

Cho nên ở trong thực hành các bạn thấy hàng ngày không có thì giờ rảnh, làm việc luôn luôn, bất 
cứ giờ nào, làm việc vì mọi người. Bởi vì tôi thức giác được, mọi người đã vì tôi, tôi phải vì mọi người 
làm điều thiện, điều tốt cho tất cả mọi người, thì tôi thấy tôi ngày càng sung sướng. 

Nhưng mà các bạn nhiều khi dòm thấy tôi cực khổ, nhưng mà trong cái cực khổ đó tôi tìm thấy 
thanh tịnh. Trong cái cực khổ đó tôi tìm được cái hạnh phúc, tôi tìm được cái sáng suốt của đại tự nhiên, 
tôi thấy tôi sống rất ổn định với mọi người trong tình thương mà từ nhỏ tới lớn cha mẹ đã ban bố cho tôi, 
nhơn quần đã ban bố cho tôi, bây giờ tôi mới hiểu được. Cho nên càng hiểu càng làm việc nhiều, vì mọi 
người nhiều hơn. 
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Cho nên đây rồi các bạn sẽ đi tới, rồi sẽ vì mọi người, rồi các bạn mới hiểu bạn, vì mọi người 
chừng nào các bạn mới thấy cái sự lớn rộng của càn khôn vũ trụ, các bạn mới thấy tình thương luôn luôn 
trong trái tim các bạn, nó không xa các bạn, các bạn không sống lẽ loi, các bạn sẽ sống cộng đồng với tất 
cả mọi người. Cho nên lúc đó, khi mà các bạn thức giác hiểu được rồi, trong cái giờ thiền của các bạn rất 
an ninh, không có gì lộn xộn. 
Tất cả mọi người là bạn, tất cả các trạng thái là bạn, bạn là tất cả, tự nhiên bạn ổn định trong thiền, thiền  
trong thức giác, thiền trong mở mắt, thiền trong đi đứng, thiền trong nói năng, thiền trong ăn uống, bất 
cứ giờ nào các bạn cũng đạt được thiền tối-cao thượng-thừa! Tới lúc đó các bạn sẽ thấy nhưng mà lần 
lần từ đây đến đó các bạn phải hành, hành rồi các bạn sẽ thấy. Thấy rồi các bạn sẽ tự thức giác ra rõ ràng 
cái sự chánh tà mà loài người gặp phải và tự giải quyết. Chính mọi người phải làm chứ không ai làm cho 
mình được. 

THƠ 
           XUÂN NÀO 
Xuân nào gió rét bâng khuâng 
Xuân nào ấm áp cho lòng xôn xao 
Xuân nào ôm cả Trời sao 
Là Xuân lặng lẽ trao nhau ân tình 
 
Xuân nào hòa cảm bình minh 
Xuân nào hoa nở đẹp xinh tâm hồn 
Xuân nào rộn rã càn khôn 
Là Xuân pháo nổ dập dồn thơ bay 
 
Xuân nào hoa nở không phai 
Xuân nào hạnh phúc tràn đầy trong ta 
Xuân nào trẻ mãi không già 
Là Xuân tu tiến Phật Ðà chứng tâm 
 
Xuân nào miệng ngậm như câm 
Xuân nào mắt mở tưởng lầm là đui 
Xuân nào như điếc ngậm ngùi 
Là Xuân dũng chí đẩy lùi khó khăn 
 
Xuân nào Niệm Phật thường hằng 
Xuân nào sáng tỏ trăng rằm thường xuyên 
Xuân nào sung sướng vô biên 
Là Xuân thức giác triền miên lặng lòng 
 
Xuân nào rực rỡ sen hồng 
Xuân nào cảm thức lâng lâng nhẹ nhàng 
Xuân nào hưởng điển Cha ban 
Là Xuân hạnh phúc Thiên Ðàng nội tâm. 
              Thanh Ða, 13-02-2006 
                 TƯ ẾCH CHỢ ÐỜI. 
                       ==== 
 
 

                 KHEN CHÊ 
Học nơi mọi giới không nuôi phiền 
Trách móc loạn ngôn, tánh đảo điên 
Ỷ lại tu dùm, lạc lối Phật 
Quân bình thanh nhẹ, sướng triền miên 
Thị phi chém giết, không gươm giáo 
Tịnh khẩu câm mồm, tâm được yên 
Hành giả phải đâu phường tệ bạc 
Chúng sanh ngạo mạn kẹt trần miền. 
           HCM, 19-02-2006 
              HUỆ NHỰT. 
                   ==== 
              HOÀI NIỆM 
Xuân thương kính quí Phật Trời 
Xuân hoài niệm mãi ơn Trời khắp nơi 
 
Kính Thầy Quí Phật Dâng Trời 
Chúng con thương giọt lệ rơi của Thầy 
Vì trò! Thầy phải thế đâyà 
Dấn thân phục vụ đến nay khôn cùng 
Thương Thầy lê bước chân run 
Dắt dìu sanh chúng đến cùng Phật Tiên 
Nhờ Thầy con hiểu Hồn thiêng 
Nhờ Thầy con biết phải thiền ra sao! 
Có Thầy, dù khổ đến đâuà 
Cũng là hạnh phúc mai sau Nước Trời 
Âm thinh Thầy gởi cho đời 
Chúng con cảm thức đời đời Thanh Quang 
Trải qua thất vọng bẻ bàng 
Nay xin chôn chặt lời vàng vào tâm 
Cho dù tận mãi xa xăm 
Xác thân ngăn cách mà tâm bên Thầy 
Một ngày của vạn ngàn ngày 
Nhờ ơn tận độ Tổ Thầy chúng con 
Vàng son nước chảy đá mòn 
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Tổ Thầy tình nghĩa mãi còn mai sau 
Thiên cơ khả lậu nhiệm mầu 
Kính Trời tưởng Phật có đâu ưu phiền 
Bây giờ Tiên Phật huyền thiên 
Trong ngoài đều có nhờ triền miên tu 
Càn khôn Vũ trụ xa mù 
Nhưng mà Tiên Phật luân lưu Ðất Trời 
Khuyên người tưởng nhớ đời đời 
Hào Quang sáng chói bên đời nhân gian 
Tình Thương Ðạo Ðức mới an 
Không Thầy dạy dỗ đạo đàng không xong 
Thiện nam Tín nữ hoài mong 
Tu cho giải thoát! Ðạt không mới vềà 
Về nơi xứ Phật Trời quê 
Có Thầy có Tổ tràn trề niềm thươngà 
àMong trò tâm đạo an khương 
Thành tâm tưởng nhớ Tây Phương Phật Trời 
Ông Tư Ông Tám Ông Trời 
Nhủ khuyên: Thương Phật nhớ Trời mới yênà 
Và khuyên tu tập cần chuyên 
Vì Trời và Phật độ triền miên thôi. 
HGT, 20g30 Mùng 9 Tết Bính Tuất, 
             TỪ HÙNG. 
                ===== 
         TỰ THUẬT THI (7) 
Sống mãi trên đời lắm thị phi 
Chạy theo danh lợi được những gì 
Tranh đua tạo nghiệp nào ai biết 
Chứng đủ mọi điều để dự thi 
Hồi tâm thấy được con đường đạo 
Bền chí tu thôi, mới kịp kỳ 
Kẻo trễ chuyến đò sau hối tiếc 
Nghĩ đời vô nghĩa có ra chi 
 
Người tu trẻ mãi có đâu già 
Nhờ pháp tu hành của Tổ ta 
Luyện được anh nhi thân bất hoại 
Sáng tối huỳnh đình hát ngân nga 
Xong buổi công phu lòng thanh nhẹ 
Vào ra chơn khiếu chẳng lìa xa 
Giờ đây thấy rõ không còn ngại 
Luôn mãi lo hành sớm gặp Cha 
          Thanh Sử (TVTLTC) 
               ======= 
          TỰ THUẬT THI (8) 
( Huyền Bí Tiểu Vũ Trụ) 
Thân này Trời tạo thiếu chi đâu 
Ðủ các khiếu linh chẳng phải cầu 

Chỉ tu mới gồm thâu tất cả 
Bí ẩn do trời bế từ lâu 
Thở khí hậu thiên nên quên mất 
Sanh tử luân hồi đoạ xuống sâu 
Mở lối dẫn thần lên cung nguyệt 
Biết chuyện thiên đàng nào khó đâu 
 
Thánh phàm tiên phật có xa đâu 
Người tu hành pháp tận thâm sâu 
Ngươn thần nhập thể vào hư cảnh 
Tạo hoá an bày đã từ lâu 
Di Ðà luôn niệm tâm khai mở 
Bền chặc pháp thiền suốt đêm thâu 
Anh nhi nuôi dưỡng đâu còn ngại 
Vào ra chơn khiếu khó gì đâu. 
         Thanh Sử (TVTLTC) 
                     ===== 
             TỰ THUẬT THI (9) 
Sống cảnh trần gian được mấy ngày 
Quay cuồng hết tỉnh lại đến say 
Chạy theo danh lợi thêm đau khổ 
Giác ngộ tu hành mới thật hay 
Sớm tối công phu lo tu sửa 
Một dạ theo thầy giữ thẳng ngay 
Rửa sạch nợ trần về cỏi tịnh 
Dọn đường cực lạc đến Như lai 
 
Danh lợi chạy theo chỉ một thời 
Làm người rối rấm chẳng được ngơi 
Tâm mê cuồng vọng theo vật chất 
Nhìn lại đầu xanh đã trắng ngời 
Dừng chân tỉnh mộng tìm đường giác 
Tầm pháp tu hành chỉ thế thôi 
Ðây pháp vô vi thiền thầy dạy 
Ý chí tuân theo giữ mà ngồi. 
          Thanh Sử (TVTLTC) 
                      ===== 
           TỰ THUẬT THI (10) 
Ngồi thiền mọi việc phải lánh xa 
Tâm tánh từ đây dẹp ý tà 
Ðạo đã hiểu rồi nào luận đến 
Tâm kinh khai triển tại lòng ta 
Thấy tánh rõ tường minh chơn giả 
Gồm trọn muôn duyên hiệp một nhà 
Tự tại thảnh thơi ngày tháng rộng 
Chẳng còn vướng bận việc đã qua 
 
Bỏ hết việc đời rữa sạch tâm 
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Tu hành theo Phật pháp diệu thâm 
Giác mê đôi ngã nay phân rõ 
Mỡ cửa huyền cơ chẳng phải lầm 
Ở pháp vô vi thiền sẽ đạt 
Công phu ráng luyện thoát luân trầm 
Ðược đạo sạch đời lòng lắng dịu 
Tây phương cỏi Phật chẳng phải tầm 
           Thanh Sử (TVTLTC) 
            
       
                   ==== 
 
        KHOÂNG TÖÔÙNG  

CAÙNH QUAÏT ÑEÀ THÔ THAÄT DIEÄU KYØ  
PHAÁT PHÔ PHE PHAÅY THAM THIEÀN SI  
LAÉNG NGHE TAÂM THÖÙC HÖ KHOÂNG NHAÄP  
NHAÉM MAÉT SOI MÌNH VOÏNG TÖÔÛNG NGHI  
TIEÁN THAÚNG PHAÙP THAÂN QUAÙN TÖÏ TAÏI  
KHOÂNG SINH KHOÂNG DIEÄT THAÂN TAÂM TRI  
QUAÙN AÂM BOÀ TAÙT THIEÀN TU TIEÁN  
KHOÂNG TÖÔÙNG TÖØ NAY THEÅ NHAÄP UY  
  
THIEÄN DUÕNG   8-2-2006  SAØI GOØN  
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin Quý Bạn Đạo Hướng Tâm Cầu Nguỵên cho Thân Mẫu của Võ Văn Phước là Đạo Hữu ĐẶNG 
THỊ THÊ sinh 23 Tháng 2 năm 1923 Mất vào lúc 1:25AM Feb 11, 2006 
Hưởng Thọ 83 Tuổi. Được sớm Siêu Thăng Tịnh Độ. 
Thành Thật Cám Ơn 
Thiền Đường Lỉnh Tâm Calgary 
 
2) Kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của bạn đạo Trần Khắc Phái là Bà Võ thị 
Tươi mất lúc 15 giờ 40 ngày 4 tháng 3 năm 2006 tức mùng 5 tháng 2 Bính Tuất tại Châu Thành tỉnh 
Long An Việt Nam hưởng thọ 91 tuổi được siêu thăng tịnh độ. Xin chân thành cám ơn. 
 
3) Yêu cầu quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cha của bạn đạo Nguyễn Công Thanh (trước  ở  
Nam California, nay ở  Las Vegas) là  bác Nguyễn văn Tân, tuổi Mậu Ngọ  (1918) đã  mất  lúc 1 giờ  
sáng ngày 8 tháng 3, 2006 tại Cái Bè , Việt Nam được siêu sinh tịnh độ . 
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California 
 

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

THẾ HỆ TRẺ VÔ-VI 
Nghe Thầy đến Trụ Sở Vô Vi, chúng tôi vội vàng chạy tới. Khi bước vô trong thì Thầy và phái 

đoàn đã đến tự bao giờ rồi. 
Hôm nay anh Nguyễn Quang Vinh tập hợp một số bạn đạo lớn đứng sắp hàng để trình Thầy một 

ban nhạc trẻ, mà tương lai các bạn đạo này sẽ là người hướng dẫn các trẻ em Vô Vi thành lập ban nhạc 
Vô Vi Trẻ. 

  Cũng nên lắm, vì trẻ em Vô Vi được cha mẹ đi thiền mang theo đã cùng vui chơi với các em 
con của bạn đạo khác, cũng tiện việc trông nom các cháu. 

Nay có ban nhạc trẻ các cháu sẽ sinh hoạt với nhau đở buồn chán khi thấy không ai chơi với 
mình. Trẻ con thích được chú ý đến. 

Chương trình này tôi thấy đã có từ lâu rồi, khi tôi đi dự Khóa Sống Chung bên Đức. Các cha mẹ 
đi thiền có con nhỏ mang theo, chúng nó được sắp vào một phòng khi ở khách sạn, có trò chơi và giờ 
chơi riêng và hát những bài thiền ca rất dể thương. Trong cuốn DVD “Khí Giới Tình Thương” có sự 
hiện diện của các em đó: 

Đây là Kỷ Nguyên Di Lạc 
Đời Đạo Song Tu. 
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Hàng ngày tin tức trên thế giới xảy  ra nhiều sự việc lung tung, thấy mà khủng khiếp. Rất đáng lo 
sợ cho trẻ con. 

Trẻ con là mầm non của dân tộc, của đất nước. Là niềm hy vọng tương lai của gia đình và xã hội. 
Tội nghiệp cho các em, mới sinh ra đã va chạm xã hội động loạn quay cuồng  trong cuộc sống vội vả mà 
cha mẹ luôn tất bật trong sự mưu sống hàng ngày. 

Nhìn những trẻ thơ thấy mặt hồn nhiên biết ngày sau sẽ ra sao? 
Que’ Sera, Sera? 
Cho nên nếu các em được giáo dục trong nền móng gia đình và xã hội tốt các em sẽ lớn lên trong 

căn bản đạo đức tốt, hạnh kiểm tốt, may ra cuộc đời sẽ tốt hơn. 
Ở bầu thì tròn, 
Ở ống thì dài. 
Môi trường sống hiện tại đầy ô nhiểm. Càng văn minh chừng nào thì nhân loại càng xa dần đạo 

đức. Vật chất tiến triển tạo điều kiện, phương tiện thuận lợi dễ dàng cho loài người xử  dụng máy móc, 
TV, điện thoại, điện tử v..v.., mà không kiểm soát trẻ con cho nó đi theo đường hướng đạo đức, thì dễ 
đưa các em đến chỗ  hư hỏng hại đời hồi nào không hay. 

Ma quỉ hay thần thánh gì cũng ở trong ta, mà hiện nay các vị hướng dẩn các tôn giáo rất lo ngại. 
Biết bao vị muốn dẩn dắt tín đồ noi gương Đức Phật, Đức Chúa mà tôi thấy phần đông các vị đi nhà thờ, 
chùa chiền là các vị già cả nhiều hơn, vì các vị sắp đến ngày vĩnh biệt mới hướng về Tâm Linh. 

Còn trẻ con thì sao? 
Trẻ con bơ vơ giữa chợ đời mà chưa biết ngã ngũ  ra sao? Tội nghiệp thay! Nếu sống trong môi 

trường tốt sẽ hấp thụ tốt hơn. Như cá sống dưới nước đục hay là nước  trong. Trong Thiền Ca của Thầy 
có câu: 

Bơi từ nước đục qua dòng nước trong, để thấy tâm hồn sạch sẽ….. 
Phước cho những ai cả  gia đình cùng tu, cho dù đạo nào cũng tốt, miễn là Hướng Thiện với tinh 

thần tự giác và giác tha. Chứ trong gia đình mà người tu kẻ chống chỉ khổ mà thôi. Trẻ con sống trong 
gia đình tu Vô Vi là điều may mắn vì được học hỏi đức hạnh của gia đình và thấy cha mẹ, ông bà hành 
thiền hàng ngày mà bắt chước. 

Nhiều gia đình bạn đạo có con em đã biết hát nhạc Thiền và đã trình diễn rất tự nhiên trong Ban 
Nhạc Thiền mỗi khi có tổ chức Khóa Sống Chung. Như tôi đây có đứa cháu trai mới hơn ba tuổi mà rất 
thích nghe nhạc Thiền. Mỗi ngày mẹ nó mang nó đến gởi ở nhà tôi đều phải đem theo cuốn Thiền Ca mà 
nó thích nhất “Khí Giới Tình Thương” vì có bài ca Tu Vô Vi nghe hay quá!!!  Hình như trẻ con nó có 
linh cảm cho nên thích nghe nhạc Thiền, nó gọi ông Tám là ông Phật. Ngày ngày niệm phật giống như 
ông Tám, đó là câu nói đầu đời của trẻ thơ. Cứ nắm lấy cái câu niệm 6 chữ đó và giữ như vậy cho tới lớn 
là ta khỏi cần lo. Bữa nào tôi cất mấy cuốn băng Nhạc Thiền nó kiếm không ra là nước mắt chảy ròng 
ròng vì nó xem hoài nó ghiền. Kể ra cũng rất tốt vì những lời lẽ trong Thiền Ca là ý đạo, là lời giảng của  
Đức Thầy, là những lời giáo huấn tốt khỏi cần phải răn dạy bằng roi vọt như thường tình, mà ngược lại 
trẻ con sẽ rất ngoan và noi theo. Mai sau lúc nắng sớm khi mưa chiều, lúc lớn lên nhớ lại bài ca đầu đời, 
sẽ không dám làm điều gì sái quấy. Đây là hành trang của trẻ mang theo tới già tới chết. Hi vọng như 
vậy.  

Lại nữa nếu ứng dụng 10 điều tâm niệm của Đức Thầy trong cuộc đời sẽ tốt lắm, khỏi cần coi 
bói toán cũng được đổi số mạng. 

Nhưng các bạn đạo lớn hướng dẫn phải làm sao cho các bạn đạo nhỏ đi đúng đường lối của Đức 
Thầy, nghiã là đi trong tự nhiên và hồn nhiên. Người hướng dẫn phải có đủ tư cách mới tốt, phải sống 
hòa đồng và không theo phe phái, biết phục vụ đắc lực mà bất vụ lợi vì trẻ con như tờ giấy trắng dễ  
tiêm nhiễm tốt xấu. 
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Âm nhạc thì phải pha lẫn Đời và Đạo mới vui!!! Tôi thấy có nhiều bản nhạc Đời viết rất hay, có 
tính chất giáo dục tốt, như bài hát này mà tôi quên tác giả, có câu: 

  Trẻ thơ theo tánh, 
  Ưa trái cây ưa bánh 
  Hàm răng hay súm vì chua, 
  Mà ai cho bánh thì ưa. 

Dầm mưa dãi nắng 
Chơi cát dơ me mắng 
Sướng thay cho đời trẻ thơ. 
Mỗi trang là một bài thơ. 
Sớm bắt bướm hái hoa 
Kêu la nô đùa 
Chiều lại ra dạo chơi vườn hoa 
Tối quyến luyến má ba 
Vui ca bên đèn  
Bảy giờ đêm nằm ngũ mơ thấy Tiên 

 Cũng như trong bài Kỹ Nguyên Di Lạc: 
  Yêu yêu thật là yêu! 
  Thương thương thật là thương 
  Về đây chung sống thương yêu hoà bình 
  Về đây chung sống thương yêu hoà bình…. 
Ước mong  các bạn chỉ đạo Thế Hệ Trẻ Vô Vi thành công mỹ mãn, và quí bạn đạo sớm cho 

con em gia nhập Vô Vi Trẻ để nền móng Vô Vi tương lai ngày càng vững chắc hơn. Tập luyện cho 
trẻ con Vô Vi sống trong Đời Đạo Song Tu, có Tinh Thần Thượng Võ  và Hướng Thượng. 

  
   
   Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại  Thiên Tôn 
   Nam Mô A Di Đà Phật 
   Nam Mô Vĩ Kiên Phật  
   Vạn vật Thái Bình 
   California, ngày 01 tháng 3 năm 2006 
 
    Thanh Tịnh Mai 
 

THÔNG BÁO CỦA ĐẶC SAN VÔ VI . 
 
 
Ban biên tập DSVV trân trọng thông báo  ; 
    DSVV sô14 sẻ phát hành vaò dịp DH Bangkok tháng 8 năm 2006 với chủ đề " HỘI TỤ VINH 
QUANG  " Kỹ niệm 25 năm Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Hải Ngoại đánh dấu một bước đường truyền bá 
Pháp Lý Vô Vi của Đức Thầy và sự hội tụ hằng năm của bạn đạo Vô Vi  
chúng ta trên bước đường trao đổi tu học cùng nhau sửa tiền, học hỏi lẩn nhau . 
Ban biên tập DSVV kính mời quý bạn đạo .đọc giả tham gia đóng góp baì vở hình ảnh và nhất là các tài 
liệu hình ảnh của những năm  Đại Hội đã qua giúp cho DSVV số 14 được phong phú, phản ảnh được 
tiếng nói chung của tất cả các bạn đạo trên thế giới. 
Bài vở , tài liệu và hình ảnh xin gởi về DSVV trước ngày 30 tháng 5 năm 2006 điạ chỉ : 
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                  VO VI MULTIMEDIA COMMUNICATION INC. (ĐẶC SAN VÔ VI  ) 
                  4 NEW ROSS LANE  -  WATERFORD  WA 6152 AUSTRALIA 
                  ĐIỆN FAX :  +61  8 9244370   hay   +  61  8 938O1188. 
   
Điện thư :dsvv@iinet.net.au  hay maxle@dph.uwa.edu.au   hay  phuongOO@hotmail.com. 
        
         Ngân phiếu ủng hộ tài chánh cho DSVV xin quí vị ghi :  
VO-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION INC . AUSTRALIA. 
Ban biên tập DSVV chân thành cảm tạ toàn thể quý bạn đạo cũng như đọc giã đã đóng góp bài vở tài 
chánh ủng hộ DSVV trong nhiều năm qua ,mọi sự sơ xót xin quý vị khoan dung bỏ qua , ,ban biên tập 
thành thật biết ơn. 
Trân trọng kính thông báo . 
 
VOVI MULTIMEDIA COMMUNICATION  ĐẶC SAN VÔ VI  Kính bái. 
 

TƯỜNG TRÌNH VỀ QUỸ ẤN TỐNG 
KINH SÁCH, CD-DVD từ 31/12/2006 đến 3/3/2006 

 
I. SẢN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH:  
Từ  khóa sống chung Tân Niên vừa qua , Vô-Vi Multimedia Communication  đã  phát hành cho đến nay 
thêm một số sản phẩm ấn tống như sau:  
 
Audio Ấn Tống trong dịp Tân Niên 2006: 

- CD Phụ Ái Mẫu Ái 3  
- 1000 CD Chơn Kinh (từ 1-9 tái bản) 
- 5000 CD-R  dành để sang các băng CD-R  thuyết giảng của Đức Thầy. Những CD-R  có cùng  

nhãn hiệu đồng nhất với logo Vo-Vi  này có thể thay đổi lời tựa tùy theo nhu cầu ấn tống của bạn 
đạo.  

-  
DVD Ấn Tống, tháng 2/2006: 

- 1000 DVD Thiền Thực Hành (tiếng Anh & Pháp) 
- 5000 DVD-R  dành để in  các băng DVD-R Đại Hội của những năm qua, theo nhu cầu số ít của 

bạn đạo. Những DVD-R có cùng  nhãn hiệu đồng nhất này  với logo Vo-Vi  có thể thay đổi lời 
tựa tùy theo nhu cầu của bạn đạo. 

 
Đồng thời các đại diện  phân phối ở Bắc Mỹ, Âu Châu và Úc Châu cũng đang và đã được tân trang máy 
sang các loại  băng CD-R & DVD-R này hầu có thể phục vụ các bạn đạo ở mỗi châu được hữu hiệu hơn. 
 

Kinh sách  Ấn Tống trong dịp Tân Niên 2006:  
- Địa Ngục Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy) 
- Thiên Đàng Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy) 
- Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (năm 2001) 
- Tham Gia Phát Triển Trí Tậm (năm 2002) 
- Thượng Đế Giảng Chơn Lý (tái bản) 
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DVD ĐÃ PHÁT HÀNH: (với giá vốn ủng hộ) 
- Khóa Sống Chung Tân Niên 2005 (3 DVD) 
- Khóa Sống Chung Tân Niên 2006 (3 DVD) 
- Đại Hội Hồi Sinh Sum Vầy 2005 (4 DVD) 

 
II . SẢN PHẨM SẼ  PHÁT HÀNH:  
Để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng Vô-Vi, chúng tôi  dự tính sẽ phát hành một ngày gần đây những sản 
phẩm ấn tống căn bản khác của Pháp Lý Vô-Vi KHHBPP như:  

- DVD Thiền Thực Hành (tiếng Việt và Tàu) 
- DVD TÔI LÀ AI? 
- CD Thực Hành Tự Cứu (tiếng Anh & Pháp, Việt)…. 
- CD Phụ Ái Mẫu Ái & Chơn Kinh tiếp theo  

 
Kinh sách  Ấn Tống:  
 
- Sách Phương Pháp Công Phu trọn bộ (Anh, Pháp, Tàu).. 
- Nhân Gian Du Ký. 
- Luân Hồi Du Ký. 
- Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (năm 2003) 
- Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (năm 2004) 
 
Quí bạn nào cần tài liệu tu học VôVi,  như kinh sách, CD, DVD, xin liên lạc với:  
Xin liên lạc với  Ban Phân Phối: 
Tại Bắc Mỹ:  
1) Nguyễn Như Hoàng (trưởng ban) : 
email:  John_Hoang_Nguyen@yahoo.com, 
1479 Four Oaks Rd 
San Jose, CA 95131 
Tel: 1 (408) 272-1428 (nhà) 
 
2) Võ Kim (phụ tá phân phối): vnkdigital@yahoo.com 
 
Tại Âu Châu:  
3) Đồng Trọng Trí  
Leuchte 19 
60388 Frankfurt 
Tel:  (49)6109 -37 53 19 
Email: TrongTri.Dong@gmail.com 
 
Tại Úc Châu:  
4) Lê Tấn Quốc 
4 New Ross Lane 
Waterford, WA 6152 
Home: 61-8 9450 7416/fax 
Email: letanquoc@gmail.com 
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Sau đây là danh sách nhận được cho Quỹ Ấn Tống đến ngày 03/03/2006: 
 

1 Yen-Ha Nguyen  $50 12/18/05 Kinh Sách 

2 Bạn Đạo San Jose San Jose, CA $570 12/18/05 CD+DVD 

3 
Gia đình Nguyễn 
Ngọc Nhã Atlantic City, NJ  $500  01/05/06   

4 Vương Văn Nhơn Santa Ana, CA  $200  01/05/06 CD 

5 Ninh Nguyễn Culver City, CA  $50  01/05/06 Kinh Sách 

6 Ninh Nguyễn Culver City, CA  $50    Kinh Sách 

7 Phuoc Diep Wichita, KS  $25    CD + DVD 

8 Nguyễn Đức Hạnh  Blue Bell, PA  $100  01/01/06 Kinh Sách 

9 Ẩn Danh tại KSC    $100  01/01/06 From Ng Như Hoàng 

10 T/Đ Bruxelles  Bỉ Quốc 200.00 € 01/01/06 Kinh Sách + CDs 

11 Ngo Mui Leng France  $100  01/01/06 Kinh Sách 

12 Võ Văn Tôn France  $60  01/01/06 Kinh Sách 

13 Le Van Hung NM  $1,000  Email 2/9 A/T Kinh sách/CD 

14 Thanh Hòa San Diego, CA  $3,800  Email 2/9   

15 Ninh Nguyễn Culver City, CA  $50  02/10/06 A/T Kinh Sách 

16 Trịnh Thị Diệu 
N. Charleston, 
SC  $50   02/10/06 A/T Kinh Sách 

17 
Nguyễn Thị Kim 
Lan Oakland, CA  $50   02/10/06 A/T Kinh Sách 

18 Trần Quý Cao 
Kansas City, 
MO  $70   02/10/06 A/T Kinh Sách 

19 Huệ & Hồng Anh Milpitas, CA  $500  02/16/06  
Hồi hướng phước duyên cho 
mẹ là bà Lê Thị Thông 

20 Hạnh & Huệ Tâm 
Wichita Falls, 
TX $80 2/27/06 A/T Kinh Sách 

21 Nguyễn Quang Hải Newcastle, WA $100 3/1/06 A/T Kinh Sách 
 
Thành thật cảm tạ các bạn đạo và kính chúc các bạn thân tâm thường lạc, 
VO-VI Multimedia Communication kính bái, 


