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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

Tân Niên Kỷ Sữu
Kỷ Sữu Tân Niên tự sửa mình
Cách xa động loạn tự mình tiến
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền
Qui hội tình người tự lan rộng.

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 24/04/99 đến 30/04/99
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) Tận tình phục vụ mọi người sẽ có kết quả gì ?
2) Chiến tranh bùng nổ tại sao ?
3) Thiên cơ biến chuyển do đâu hình thành ?
4) Chừng nào mới có thái bình ?
5 Người tu thiền mượn tiền bạn đạo cờ bạc và không trả có tội không ?
6) Tình Trời ban chiếu hợp thời là sao ?
7) Người tu mà còn mượn cớ hại người tương lai phần hồn sẽ ra sao
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1) Amphion les Bains, 24/04/99 3 : 54 AM
Hỏi : Tận tình phục vụ mọi người sẽ có kết quả gì ?

2) Amphion les Bains, 25/04/99 5 : 19 AM
Hỏi : Chiến tranh bùng nổ tại sao ?

Ðáp : Thưa tận tình phục vụ mọi người sẽ tạo được
hạnh đức tốt, duyên lành sẽ đến
Kệ :
Tâm tu ý chí vững bền tiến
Rắc rối không còn gây ý phiền
Thức giác bình tâm tự vượt xuyên
Quân bình tự đạt chẳng lo phiền

Ðáp : Thưa chiến tranh bùng nổ, mới có cơ hội ngồi
lại với nhau và mưu cầu hòa bình
Kệ :
Lòng tham tạo khổ cho loài người
Thức giác sửa sai lại sớm tươi
Gieo động tình trời lại biến mất
Giành nhau tấc đất khổ loài người

3) Amphion les Bains, 26/04/99 4 : 31 AM
Hỏi : Thiên cơ biến chuyển do đâu hình thành ?

4) Amphion les Bains, 27/04/99 4 : 00 AM
Hỏi : Chừng nào mới có thái bình ?

Ðáp : Thưa nguyên lý của Trời Ðất chuyển theo trình Ðáp : Thưa chừng nào tâm thanh tịnh mới có thái
bình, chỉ có tu sửa thì mới đạt
độ sẳn có, loài người phải chấp nhận thì mới vượt
Kệ :
qua. Không khác gì người đang nằm trên bàn mổ,
cuối cùng cũng phải chịu mới thoát khỏi bệnh nan y
Thái bình nguyên lý do tâm
Thanh tịnh gốc nguồn rất diệu thâm
Kệ :
Trí ý thông minh tự tâm chuyển
Nguyên lý đổi thay chuyển ác ôn
Cảm thông nguyên lý chẳng sai lầm
Lòng tham không đáy hại phần hồn
Muốn sanh phải tử tâm thân chịu
Một tiếng dạ thưa vượt ác ôn
5) Amphion les Bains, 28/04/99 5 : 36 AM
Hỏi : Người tu thiền mượn tiền bạn đạo cờ bạc và
không trả có tội không ?

6) Montréal, 29/04/99 8 : 05 AM
Hỏi : Tình Trời ban chiếu hợp thời là sao ?

Ðáp : Thưa Trời ban chiếu khi có mặt trời thời tiết
Ðáp : Thưa người tu thiền thiếu bạn đạo một xu cũng đổi tốt
khó tu và khó tiến, dung lượng từ bi sẽ biến mất
Kệ :
Hồn nhiên sống động nhận tình Trời
Kệ :
Nợ là nghiệp chướng rất khó tu
Không nắng không mưa cảnh lại yên
Tạo cảnh u mê lại tạo mù
Ðâu đó cũng đều xinh tốt đẹp
Khó tiến khó tu càng dấy động
Bình tâm thanh tịnh hưởng không lời
Không còn uy tín lại càng ngu
7) Montréal, 30/4/99 5 : 05 AM
Hỏi : Người tu mà còn mượn cớ hại người tương lai phần hồn sẽ ra sao ?
Ðáp : Thưa người tu mà còn vạch lá tìm sâu hại người là người vẫn còn ác và tham dâm, tội không bao giờ
rửa sạch, tâm ác thì lượng từ bi không bao giờ mở rộng được
Kệ :
Ác ôn động loạn khó tu tịnh
Mê chấp đủ điều khó được minh
Gốc gát không truy truy chuyện khác
Âm thầm núp bóng tạo hành trình
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Ðầu con 24/24 lúc nào cũng có cái gì chụp lên đầu, cảm thấy nặng. Cảm giác nặng nó
chạy dài xuống xương sống rồi dồn cục ở chỗ hai thận thủy.
Ðáp: Cần làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều mới tốt. Nhất về Pháp Luân Thường Chuyển để cho nó
thủy điển tương giao, bộ thận và bộ óc nó hợp nhất thì nó không có bị dồn cục. Bị phân tán rút xuống nó làm
dồn cục. Chúng ta giải đi lên, nó đi lên.
2.
Hỏi: Khi mới tu trong 6 tháng đầu phải soi hồn và thở chiếu minh. Nhưng muốn bỏ qua giai
đoạn này bước vào thiền định được không?
Ðáp: Nếu mà thật sự đạt được thì nên bước vô nhập định, bước vô thiền định tốt hơn. Nó nhẹ rồi. Tiến
về cõi nhẹ cứ việc tiến đi, đâu có sao.
1.

THƠ
PHÁP-THÂN
Thơ trật sai niêm lạc điệu vần,
Uỗng công múa bút phụng gian-nhân.
Ngu-trung ngộ nhận là trung-chánh ;
Một chuyến du-thuyền rõ Pháp-Thân !
\
Pháp-Thân liễu-ngộ nhiên-đăng,
Tùy trình-độ Điễn, tùy căn-tu mà !
Tu Thiền chớ có điêu-ngoa ;
Theo Phật không biết, theo Ma không ngờ !
Lời Thầy giảng dạy năm xưa…
Chớ đem đốt đuốc giữa trưa làm vè.
Không Pháp-Lực chẳng ai nghe ;
Thơ sai niêm-luật chớ khoe bịp đời !
Linh-Thuyền Bát-Nhã ra khơi :
Biết ai được rước, ai rơi biển chìm ?!
Thanh-Quang không biết đi tìm ;
Hùa nhau ôm xác làm chim nhử mồi !
Nói thương mà chẻ làm đôi,
Chia bè lập phái miệng môi làm tiền.
Người ơi ! Phật-Pháp vô-biên !
Quán-thông Điễn-giới minh-hiền tái-sanh…
Thuộc làu băng giảng đã đành,
Nội-thức không sửa tu-hành uỗng công !
Lý-luận mê-tín viễn-vông :
Trực-giác không có mà hòng chỉ-huy !
Quang-hành thực-chất là gì ?
Danh quá kỳ thực khoe chi cũng thừa !
Tánh trần kẻ ghét người ưa,
Tâm ôm thành-kiến đổ-thừa ai đây ?
Điễn-Quang Pháp-Giới xưa nay

Vẫn siêu-nhiên chuyển an bài tinh-vi.
Thiếu Trí, thiếu Dũng, thiếu Bi,
Đừng khoe thực-chất mà đi lạc đường.
Đầu-thai trong cõi vô-thường,
Không ai tài giõi phi-thường hơn ai !
Chẳng qua số-mệnh an-bài…
Tâm-Linh vạn-vật muôn loài Đồng–Tâm.
Pháp-Thân cảm-ứng Thiên-Âm
Rền vang hoàn-vũ tâm tâm ứng truyền.
Toulouse, ngày 2-02-2009.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.
====

CƠ TRỜI
Cầm chính đạo để tịch tà cự bí,
Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên.
Nguyễn Công Trứ
Cơ Trời chuyển biến thử vàng thau :
Dựng Bảng Phong-Thần định trước sau.
Một chuyến du-thuyền chia mối Đạo ;
Hai phe thuận-nghịch hội chung tàu…
Trùng-khơi dậy sóng đời trôi cuốn ;
Bão-tố đường tu Đạo xót đau !
Nghĩ tới Đức Thầy cam khổ-nhục
Khóc khô không lệ để chùi lau !
Toulouse, ngày 24-01-2009.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.
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HỮU XẠ
Người tu “hữu xạ tự nhiên hương”,
Ý đẹp lời hay bao kẻ vương.
Thanh điển giải tan bao hận tủi,
Tỏa nguồn an lạc đến muôn phương.
TÐ. Phú Nhuận, 24-08-2008
Thiền Tâm.
====
PHÁP THỰC HÀNH
Tính tấn công phu Pháp Lý Thiền
Di Ðà Lục Tự niệm triền miên
Quy nguyên thủ nhất gìn tam bữu
Phản bổn hườn nguyên dữ hóa hiền
Luyện Ðạo tu thiền khai thiện ý
Thương Ðời lễ nghĩa độ tùy duyên
Duyên đến duyên đi trong thanh tịnh
Tiếp bước hành trình Phật Vĩ Kiên.
TÐ. Phú Nhuận, 29-12-2008
Nguyễn Hiền (Dĩ An)
====
TU ÐỊNH
Miệng, mắt, tai luôn đui, điếc, câm
Muốn tu tâm định, phải kiền tâm
Uống, ăn, ngủ, nghỉ, thân thư giản
Buồn, giận, ghét, thương, chẳng ngoại xâm
Danh, lợi, tiền, tài, không vướng bận
Quân bình nội tạng, chớ tà dâm
Người tu sợ mất và mong có
Thì “Nghiệp”ngàn năm, vẫn tái tầm.
TÐ. Phú Nhuận, 02-02-2009
Huệ Tâm (Thủ Ðức)
====
TÙY DUYÊN
Tùy duyện ứng biến, tùy cơ hành
Thế sự vô cùng chẳng trụ sanh;
Ði đến tùy thời không chấp trước,
Hồn nhiên tự tại tiếp thừa thanh.
TÐ. Phú Nhuận, 23-08-2008
Thiền Ðăng.

VỀ NGAY
Trong biển đời mênh mông này,
Ngay cả chúng ta, những người thiền sinh,
đang ngày đêm lo hoàn tất tội hồn!
Vậy mà vẫn còn đó những lãng vãng,
lòng vòng rời xa quỷ đạoà
Nào bạn, nào ta hãy trở về vạch xuất phát
ban đầu, là Tình Thương, Ðạo Ðức đã
gởi gấm từ bao đời kiếp xa xămà
Về ngay gởi lại dại khờ
Về ngay gởi lại vần thơ mặn nồng
Về thôi tránh gió tàn đông
Về ngay, ngại những xuân nồng sắp sang.
Về thôi đừng để rộn ràng
Về ngay hành, niệm, chứa chan thiện lành
Nhớ chi, mắt ấy long lanh
Chắc nhờ tu tập, mới thành thảnh thơi
Về nghe, quên nhé sự đời
Ấy mà xao xuyến đến giờ chưa phai
Về ngồi bịt kín đôi tai
Khép đôi mi lại, ơn Ngài, Thái Sơn
Ðời đời tìm kiếm lý chơn
Ráng mà tu học chẳng sơn Ðạo Tâm
Về nghe nhung nhớ Phúc Âm
Qua cơn động loạn âm thầm tu thôi
Hai bờ vai nặng khóc cười
Về nghe lắng động, thảnh thơi đời mình
Nồng nàn say đắm tâm linh
Cũng vì giải thoát cho mình, cho tha
Càng yêu thương mến ta bà
Cho ta cơ hội tiến qua khổ hành
Bao năm rồi mới trưởng thành
Vượt lên chuyên nghiệp, tiến thanh cảnh đài
Phật Tiên nào đã qua đây
Nghe người than thở lưu đày trăm năm
Chở che, thương mến, âm thầm
Cho tròn hết kiếp trăm năm nhân loài
Từ nay như được giúp tay
Trên đường tiến hóa tương lai người người
Ðây tình tận độ gọi mời
Thuyền ơi, nhớ một hướng Trời mà đi
Âm dương dầu có chia ly
Cũng vì tiến hóa duy trì tình yêu
Tình yêu siêu thoát mỹ miều
Nhờ vào khó khổ mà yêu vô vàn
Về ngay, chớ có lang thang
Dại khờ ! mới bỏ Ðạo tràng thiết tha !
Vô minh ! Chán ghét Ta Bà
Tạo Tiên, tác Phật ! Chính là nơi đâyà
Hiệp Bình Phước, 29-12-2009
TỪ HÙNG.
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Khi Em Thiền
Khi em định giấc thiền hoa
Mây thôi phiêu lãng phôi pha cuối trời
Chim đang hót cũng rời cung điệu
Xếp cánh bằng lắng dịu nhìn em
Em thiền điển tỏa êm đềm
Hoa đang khép nụ vì em nở đều
Em thiền trời cũng thiền theo
Mây tan gió lặng nắng gieo ánh vàng
Em thiền chơn điển tỏa quang
Chiếu soi cảnh giới thiên đàng thế gian…
Nguyễn Quang Hải-Cơ
(Nhìn phu nhân tôi thiền)
JAX, FL
====
Trăm hoa đua nở
Hoa đời hoa đạo cũng hoa yêu
Hoa nở đầy sân thật mỹ miều
Hoa thêm sắc đẹp cho nhân thế
Hoa đưa hồn đến cõi cao siêu
Hoa Sứ, hoa Bần, hoa Thủy Tiên
Hoa Cúc, hoa Quỳnh, hoa Hoàng Hậu
Hoa Đào, hoa Bưởi, hoa Thạch Thảo
Hoa biểu dương hình các cô Tiên
Hoa Ngâu, hoa Chanh, hoa Ngọc Lan
Hoa Lựu, Mù U, hoa Vông Vang
Hoa Xoan, hoa Sữa, hoa Thiên Lý
Hoa tỏa hương tình khắp thế gian
Hoa tuổi học trò, hoa Mắc Cở
Hoa ấp trong lòng, Mimosa
Hoa Tigôn, Penseé, hoa Phượng Đỏ
Hoa leo đầu ngõ, hoa Gạo, Tường Vi
Hoa Bằng Lăng, Hướng Dương, hoa Ổỉ
Hoa Lục Bình trôi nổi dòng sông
Hoa Mai, hoa Bí, hoa Hồng
Hoa Mười Giờ đợi sao không giữ lời
Hoa dương thế, hoa trên trời
Người tu đứng giữa đất trời đầy hoa
Hoa tu gieo hạnh thật thà
Người tu bắt chước sáng lòa điển tâm…
Nguyễn Quang Hải-Cơ
JAX, FL
====

Thăng trầm kiến giải
Lững thững giữa đời mưa nắng rọi
Ngập ngừng cửa đạo mở tâm coi
Bàng hoàng khi thấy thân tù tội
Lúng túng ngồi thiền điển chiếu soi
Mừng mừng khải ngộ lý Trời ban
Vui vui tham kiến cảnh thiên đàng
Buồn buồn rước trược thêm động loạn
Tủi tủi tâm làm xác phải mang
Tiến tiến lùi lùi siêng hành học
Thanh thanh trược trược giải đề tu
Người người muốn biết, “Thiền gì chứ?”
Cười cười, “Mong giải một chữ NGU!”
Nguyễn Quang Hải-Cơ
JAX, FL
====
HẾT TẾT
Hôm nay hết Tết thật là vui,
Gát kiếm, phủi tay nhận đạo mùi;
Trả thế núi sông mờ nhạt nắng,
Ðường về cõi tạm tự mình lui.
TÐ. Phú Nhuận, 01/02/2009
Thiền sinh Phương
====
HỘI NGỘ ĐẦU XUÂN
HỘI họp về đây để mừng Xuân
NGỘ khai tri kỷ giải trầm luân
ĐẦU năm CHA mở kỳ thi xuất
XUÂN nhớ hành tri mãi là Xuân
HỘI thi xin hãy nhớ Pháp luân
NGỘ vui giải toả hết gian truân
ĐẦU ta khai mở, Hồn siêu thoát
XUÂN ở trong TÂM mới thật XUÂN
HỘI chung sum họp hướng về trên
NGỘ cảnh vô thường rõ giả chân
ĐẦU khai quang sáng, đường đi vững
XUÂN thời hằng hữu, tự mình yên.
Tân Phú, Mồng 8 Tết Kỷ Sửu 2009
Thanh Dũng
====
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KỶ NIỆM MÙNG 7 TẾT KỶ SỬU
(Tại nhà Thanh Dũng - Tân Phú, HCM.)
NÊN hư, thành bại cũng do mình
SỆT sợ, lo âu khó liễu minh
THỊNH đạt bền lòng xây dựng tiến
HUẾ ố SG ố Hà Nội, chung hành trình
THANH cao phát triển chơn Thiền Pháp
CHẤT phác hành tri vững tiến trình
MỸ thiện phát huy nền hạnh đức
HƯNG an Ðời Ðạo mãi tươi xinh
LIÊN hoan họp mặt đổi trao lý
DŨNG chí bền tâm vẹn nghĩa tình
MAI nở đón chào mùa Xuân mới
NGỌC lành khai mở rõ Tâm Linh
TÂN niên già trẻ vui sum hợp
KỶ SỬU đồng tu đạt Ðiển Kinh.
Tân Phú, 12:00 - 01/02/09- M.7 Tết
THIỀN ÐĂNG
====
TỰ NHỦ
Một tuần lễ Tết đã qua đi
Hội ngộ VÔ VI thật diệu kỳ
Bạn bè tri kỷ từ bao kiêp
Cùng tiến về trên với CHA TRỜI
Gặp nhau đằm thắm, tình sâu lắng
Ánh mắt trao nhau mối tình nồng
Bảo nhau tinh tấn công phu gắng
Thoát cảnh trần lao lắm xích xiềng
VÔ VI Pháp Lý -Thầy ta đó
Hãy gắng hành tri, kịp chuyến đò
Hạ ngươn sắp hết kỳ mạt pháp
Sủa tánh tu tâm sẽ đến bờ.
Tân Phú, Mồng 6 Tết Kỷ Sửu 2009
Thanh Dũng
===
Bạch Ngưu Khai Triển Ðiển .
Kính tặng các bạn đạo đăng ký dự Ðại Hội 2009
Tặng Thái Ðăng , Ba Ðo ,Hai Xa Thiền Ðường Duyên Lành

Khai bút đầu năm viết chử gì ?
DUYÊN LÀNH khai triển sáng từ bi à
Duyên lành khó gặp ÐIỂN CHƠN KHÔNG
Xứ Phật khó về tu tiến đi

Khai triển tâm thức căn thiếu trí
Tự tu tự tiến tự mình thi
Thiện Duyên dễ ngộ Thiền Ca hát
Khai triển Duyên Lành Pháp Vô Vi .
5 Thành củ Chi 2-2-2009
thanh_phanrang@yahoo.com
====
DUYÊN THẮM SÓC TRĂNG
DUYÊN phước tu hành pháp Vĩ Kiên
THẮM tình đồng đạo Vô Vi Thiền
Chị em công quả, công phu tốt
Niệm Phật, Soi hồn, Thiền định yên
Ðời Ðạo Song Tu năng đắc pháp
Ðiển quang khai triển, tự mình xuyên
Gia đình, quý quyến, Trời gia hộ
Duyên Thắm, tình nồng, tựa cảnh Tiên.
Cà Mau, 17-06-2008
Út Hoa.
===
SINH HOẠT MỤC BÉ TÁM
BẠN họp chung thiền pháp Vĩ Kiên
ÐẠO tu trực chỉ khỏi lo phiền
Ở trần sống tạm rồi ly biệt
ÐẤT tốt dụng công thanh tịnh thiền
MŨI lòng Thầy bệnh, không thăm được
HỌC hành chất phác bổn hoàn nguyên
BÁO Thầy càng học, càng thông hiểu
LED Ðiển chơn truyền Ðạo hữu duyên.
Cà Mau, 04-09-2008
Út Hoa
===
TUẦN BÁO VÔ VI
TUẦN tuần xuất bản gởi nơi nơi
BÁO Ðạo Vô Vi xây dựng đời
PHÁT nguyện hành trì theo chánh pháp
TRIỂN khai chân lý với chân lời
ÐIỂN lành soi sáng qui hồn vía
NĂNG lực khai minh kiến Phật Trời
VÔ vọng vô cầu, ly thế tục
VI chơn vi thiện, thuận Thiên Thời.
TÐ. Phú Nhuận, 04-02-2009
Thiền Tâm.
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Thông Báo về Phát Thanh của Nam Cali
Xin thông báo đến tòan thể bạn đạo thuộc Nam California
Kể từ ngày 7 tháng 2 năm 2009, giờ phát thanh của Hội Ái Hữu Vô Vi , sẽ phát thanh chương trình Pháp Lý
Vô Vi Khoa học Huyền Bí Phật Pháp được sớm hơn 1 giờ , từ 10:00 pm đến 10:30 pm mỗi tối thứ bảy,
thay vì lúc trước từ 11:00 pm đến 11:30 pm
Trân trọng kính mời quí bạn đạo nhớ đón nghe
Ban Phát Thanh
HAHVVHK
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quí bạn đạo hồi hướng cho chị Tăng thị Hoa, tuổi Mậu Tý 61 tuổi. mất 23/01/2009 tại Texas được siêu
thăng tịnh độ. Chi Hoa trước đây là bạn đạo ở Cali sau đó theo con về sống tại Ohio. Nay bệnh nặng qua đời
tại Texas
BẠN ÐẠO VIẾT
\
MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
Trích Băng giảng : Vui Xuân Chung Sống Hòa Bình 1988
« Tất cả những người tu Vô Vi ở trên thế giới đều là phát tâm chứ không có một ai ràng buộc hay là bày biểu
làm điều gì. Do sự phát tâm, phát tâm vô tu, vô thiền, rồi khai thác lấy mình, rồi đóng góp thành một cái hội
hè. Cho nên an hem gặp nhau, để chi, để nhìn nhau xem thành quả của anh em tôi đã đến đâu, thành quả của
chị em tôi đã đến đâu. Tôi nhìn đó mà tôi học, tôi nhìn cái gương lành đó mà tôi sửa, tôi nhìn cái gương lành
đó mà tôi chùi lại cái gương của tôi, để tôi tu tiến, tôi tiến, tôi cảm nhận được tôi tiến , tôi tiến tôi cảm nhận
được thực chất của chính tôi.
Tôi là ai tại trần? Chính các bạn tới ngày hôm nay tranh chấp biết bao nhiêu, từ đời lẫn đạo, từ gia cang tới
địa vị của các bạn, các bạn cũng chưa biết bạn là ai. Bạn lấy cái tên phàm đó để bạn lý luân với thế gian mà
thôi, chứ còn thực chất tên của các bạn không hiểu và mắt các bạn không bao giờ nhìn rõ tận gương mặt.
Nhìn sâu tâm thức của các bạn, các bạn chưa nhìn được, chưa hiểu được, cho nên ngày hôm nay chúng ta đã
có cái hội để tìm đường chung sức, để đào sâu những gì chúng ta sẵn có trong tâm thức của chính ta, đem ra
xử dụng. Như tôi thường nói hạt kim cương bất hoại trong tâm thức của các bạn, các bạn phải tự đạo mới có,
chứ đừng có nói tôi nhờ, nhờ tiên, nhờ thánh,nhờ thần, nhờ Phật. Cái đó là không đúng. Các bạn có trình độ
tiến tới thì đương nhiên các bạn được nhờ…Các bạn thấy rõ rồi, các bạn ra đây với hai bàn tay trắng, các bạn
tới xứ Úc, các bạn tời xứ Mỹ, các bạn tới xứ Pháp, các xứ trên thế giới trên mặt đất. Bất cứ quốc gia nào các
bạn bước chân tới đều có người giúp đỡ các bạn thì cái nguyên lý phần hồn cũng vậy. Các bạn lo tu, các bạn
có pháp, các bạn nắm được pháp rồi các bạn tu, các bạn tiến lên trên thì đương hiện có người hổ trợ cho các
bạn. Tại sao các bạn tu các bạn còn tham lam, còn cầu xin?
Tuy tôi xa các bạn, nhưng mà hằng tuần, hàng ngày, hằng giờ tôi cảm thấy tôi gần các bạn rất nhiều, luôn
luôn bàn bạc với các bạn chiều sâu của tâm đạo. Âm thinh tôi luôn luôn truyền cảm đến các bạn và chính các
bạn tự thức bạn là tôi, bạn hằng sống với tôi. Chúng ta đồng hành, chúng ta nắm tay để vượt qua những cơn
khổ nạn tại thế gian. Có những giây phút không giải quyết được, tôi cũng ở đó, rồi chúng ta lại giải quyết
được, vượt được.
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Tại sao chúng ta không tiếp tục xây dựng dũng chí, để cống hiến cho mọi nơi, mọi giới trong thực hành và
không có vá víu của bên ngoài nữa. Cho nên những gì tôi đã thuyết giảng cùng các bạn là tôi đã hành, tôi đã
thử, tôi đã đi, tôi đã sống, tôi đã rơi lụy, rôi đã khổ, tôi đã thưởng thức tất cả những mùi vị đó, trình bày cùng
các bạn để các bạn thấy rằng con đường đó các bạn không bao giờ tránh khỏi, rốt cuộc rồi các bạn cũng phải
đi tới cái giây phút lâm ly, đâu đớn đó, ăn năn , hối cãi và tự sửa. Rồi các bạn mới từ bỏ những cái lý vá víu,
lấy cái lý của Phật để đè đầu thiên hạ, nhưng mà các bạn, chính các bạn tự gỡ nghiệp tâm, tháo gỡ nghiệp
tâm, các bạn sẽ là Phật, mà các bạn không hiểu, chỉ lấy lý Phật để đè đầu thiên hạ. Gạt mình mà không hay,
chìm đắm không biết, sân si dẫy đầy.
Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải làm, làm mới có, hành mới đạt. Dù chúng ta nói xuất ngôn thua ông
Phật, nhưng mà lời thật là Phật, còn mượn lời mà nói là giả, không có trúng. Cho nên các bạn phải hiểu trong
thực hành rồi các bạn sẽ đạt, mà đạt rồi thì thật sự các bạn dâng hoa lên Trời. Vì sự cố gắng của các bạn, sự
thật thà, xây dựng thăng hoa, khai triển tâm thức của các bạn đã kết tụ thành những màu sắc lộng lẫy, thanh
sạch nhứt trần bất nhiễm, không khác gì hoa sen.
Một năm dài chúng ta đã qua, một năm dài chúng ta đã nếm biết bao nhiêu bài học, lở dở, những lời hứa của
chúng ta cũng không ít, nhưng mà đã làm được bao nhiệu. Nghe tới dấn thân, hy sinh đạo đức thì muốn,
muốn làm, mà phải biết cách mạng của tâm linh. Sửa mình trước hết, nghiêm chỉnh thực hành, thực thi đúng
đường lối. Không có đổ thừa lý này, lý nọ mà chậm trễ. Tuổi tác đâu có chờ đợi, rồi tới cơn hoành hành của
tuổi tác, của thể xác, chúng ta yếu đi, chứ chúng ta không có khả năng chống trả. Mà nếu chúng ta xây dựng
ngay bây giờ để hiểu hành trình đang học và đang tiến. Phải học, phải tiến, phải làm bài, phải vay trả, phải rõ
rệt, phải tận hưởng cái hạnh phúc cả càn khôn vũ trụ.
Cho nên một năm qua các bạn đã tận hưởng rất nhiều, mà tại thiếu thanh tịnh nên không thấy thôi. Hưởng rất
nhiều và những vị thiêng liêng, những vị thật sự sáng suốt thường độ các bạn luôn luôn không bao giờ bỏ, mà
chỉ chờ trình độ tiến hóa của các bạn để các bạn được hưởng rõ rệt hơn.
Các bạn thấy ánh nắng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng. Nếu các bạn đến thì nó chiếu đều toàn thân các
bạn. Nếu các bạn núp ở trong bóng tối thì làm sao các bạn có được ánh sáng chiếu vào tâm can các bạn được.
Lương Sĩ Hằng
Thưa các ban,
Tôi rất thích bài hát của Mỹ.
Có một đoạn: You are the Sun, I am the Mơon. You are the world, I am the tumbling...
Và một đoạn của bài hát:
Hôm nay Thầy về đây, chúng con….
Thầy là bóng cây che mát chúng con…
Thầy là ánh sáng…
Hai đoạn của bài hát trên làm cho tôi liên tưởng đến Ðức Thầy của chúng ta: là tất cả. Thầy là biểu tượng cho
Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Ðất, vòng quay của trái đất. Thầy là ánh sáng, là bóng cây che mát chúng ta bao
nhiêu chục chục năm rồi. Mà sao chúng ta không cố gắng làm… được gì cho Thầy, ít nhất là làm cho Thầy
vui hơn… bằng cách tha thứ và thương yêu nhau hơn.
Thi Mat Hawaii
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Phóng Sự Hội Ái Hữu Vô Vi Atlanta
"Hội Ái Hữu Vô Vi Atlanta Phát Kinh Sách tại Hội Chợ Tết 2009"
Năm nay bạn đạo có mặt đông đủ tại quầy Kinh Sách. Được cho 1 bàn. Tất cả Kinh Sách băng giảng Thiền
Ca nhiều lắm, in màu sắc thanh nhả được bạn đạo xếp thứ tự đẹp mắt. Có treo bảng:
"Hội Thiền Vô Vi Kính Chào Quí Khách", bảng Logo Thiên Địa Nhân,
và một bảng đề Kính Biếu.

Mới đầu đã có một số thanh thiếu niên kéo vào và la lên: “ Kìa Vô Vi..” và bạn đạo đã biếu một số Kinh sách
có cả tiếng Anh, DVD & CD. Có các Bà , các Cô, các Ông cũng kéo lai. Bạn đạo đã giới thiệu Kinh sách nào
là Thiền, Ca nhạc và Karaoke. Ai cũng được biếu một số sách từ 5 đến 7 CD, DVD. Có những Sĩ Quan mặc
áo lính đeo lon Thiếu tá, Trung Tá…ghé qua và nói đã nghe Đài Phát Thanh và Thiền sáu tháng rồi, họ muốn
có tài liệu, anh Hà (là chiến hữu của các vị quân nhân này) sẽ gửi đến tận nhà.
Năm nay bạn đạo Atlanta tham gia Hội chợ Xuân, ngoài anh chị Ngôn, sau khi học Ledweekly thì về vì bận
công việc, anh Huệ ghé qua hàng chút xíu, còn lại rất đông đủ. Anh Hà, Mộng Chi, anh chị Chính Hòa, anh
Đậm, chú Hoài, Tô Phúc, Vinh-Linh, Thủy-Thinh, Thái-Thảo, cô Hải , cô Duyên…ai cũng mang tinh thần
trách nhiệm và vui, có cả con của Thủy và Thái. Các bạn đạo đều đứng trực sau bàn và kề cận để chào mời
quí khách, có anh Hùng mới Thiền chung đã ba tuần và khoe là đã có kết quả tốt và rất tiến bộ, nên anh rất là
hoan hỹ . Chị Hòa và Thư mang đến mấy chục ổ bánh mì chay bồi dưỡng bạn đạo nên tất cả ai ai cũng vui
lắm đúng như câu: "Có thực mới vựt được Đạo". Nói vậy cho vui khi làm việc mệt và đói, chứ chúng ta phải
Tu Thật mới tìm được Đạo vậy.
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Chúng tôi có quay phim và sẽ gởi qua Đức Thầy, Bà Tám và sẽ tìm cách upload lên web cho Đức Thầy và
Bạn Đạo cùng xem cho vui. Mặc dù hội chúng tôi chỉ mới thành lập, làm trong khả năng nhưng cảm thấy
luôn có sự quang chiếu của Từ Quang, có sự thanh nhẹ trong Tâm và Vui. Khi mới hơn 4 giò chiều là xong
hết, đã phát hết kinh sách, CD, và DVD, gọn gàng hơn năm ngoái. Những đồng hương khi nghe Phát thanh
Vô Vi, họ mở Internet và tự Thiền và học hỏi, có một số mới gọi hỏi thêm tài liệu.
Tôi nhớ có lần tôi có thưa với Đức Thầy là con ước sau này Đức Thầy ở một nơi mà mọi người đều thấy Đức
Thầy giảng đạo. Khi đó Đức Thầy có nói là sau này các nơi sẽ thấy Đức Thầy thuyết giảng. Giờ này những gì
Đức Thầy nói thật là chính xác. Mọi người biết Vô Vi qua hệ thống internet, được nhìn Đức Thầy và cả sự
sinh hoạt của Đức Thầy. Sự truyền Pháp Vô Vi thật là siêu.
Kính Thư
Mộng Chi, Thiền Đường Atlanta, Feb 06, 2009
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Khóa Sống Chung Vô Vi Âu Châu 2009
« Hội Tụ Dứt Khoát »
Tiếp tục tinh thần khoá sống chung Viễn Lưu tại Lille, Pháp quốc năm 2008, T/D Bruxelles hân hạnh báo
tin mừng được Đức Thầy cho phép tổ chức KSC Âu Châu năm 2009 tại Bỉ.
•

Tên khoá sống chung :
Đức Thầy đã đặt tên cho KSC là « Hội Tụ Dứt Khóat » và đã giải thích thêm : « Dứt khoát một

đường »
•

Thời điểm và địa điểm :
Thời diểm thuận tiện cho các bạn đạo Âu Châu dã được chọn từ ngày 21/05/2009 dến ngày

24/05/2009 tại khách sạn HOLIDAY INN Diegem ( Bruxelles), gần phi trường Zaventem.
T/Đ Bruxelles chúng tôi ước mong được đón tiếp quý bạn đạo tham dự đông đảo để nối tiếp việc làm
mà Đức Thầy đã trao cho.
Ban tổ chức khóa sống chung Vô Vi Âu Châu :
Hội Ái Hữu Vô Vi và T/Đ Âu Châu
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Phiếu Ghi Danh
Khóa Sống Chung Âu Châu
« Hội Tụ Dứt Khoát »
21/05/2009 – 24/05/2009
Bruxelles (Belgique)
Họ và Tên : ________________________________________________________________
Địa chỉ : __________________________________________________________________
Thành phố :___________________Số vùng______________Quốc gia_________________
Điện thoại nhà_________________Điện thoại di động ______________________________
E-mail : __________________________________________________________________
Thuộc Thiền Đường HAHVV : ____________________Nam [ ] Nữ [ ] _____________
Tên người nhà :__________________________Điện thoại __________________________
(liên lạc trường hợp khẩn cấp)
Lệ phí
cho mỗi người
KSC
4 ngày/ 3đêm
9 bữa ăn
Phòng trước
hoặc sau KSC

Trẻ em
13 tuổi trở lên

Trẻ em
4 -12 tuổi
chung phòng
2 người lớn

Trẻ em
dưới 3 tuổi
chung phòng
2 người lớn

300 euro

300 euro

120 euro

miễn phí

35 euro

35 euro

miễn phí

miễn phí

Tuổi

Lệ phí

Phòng 1
người lớn

Phòng
2 người lớn
*

350 euro

85 euro

2. Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những người sau đây
Họ và tên
1
2
3
Tổng Cộng lệ phí KSC
Lệ phí ở trước KSC ngày 21/05/2009
nhận phòng ngày :
Lệ phí ở sau KSC ngày 24/05/2009
trả phòng ngày :
Tổng Cộng lệ phí KSC + phòng trước và sau KSC

Ghi danh và Đóng lệ phí trước ngày 28/02/2009
Xin được xếp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng) :
Tên họ :_____________________________________________
* Trong trường họp 3 người chung một phòng : gía mỗi người vẫn là 300€
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1-Địa -Điểm
Holiday Inn Brussels Airport ****
Holidaystraat 7
1831 Diegem
Tel : +32 (0)2 711 01 04
Diegem, cách trung tâm thành phố Bruxelles 9 Km, gần phi trường Bruxelles-Zaventem.
2- Thể lệ ghi danh và đóng lệ phí
Hạn chót đóng lệ phí ngày 28/02/2009.

Mỗi phòng chỉ được tối đa 2 người lớn + 2 trẻ em.
- Trẻ em dưới 3 tuổi
: miễn phí
- Trẻ em 4-12 tuổi
: 120€
- Trẻ em 13 trở lên
: 300€
- Người lớn
: 300€
Parking 5€/24h
Phiếu ghi danh và lệ phí xin gởi về một trong các địa chỉ sau đây :
M. HUYNH MINH BAO
178 rue de l’Université,
75007 Paris
France
Tel : 0145502912
E-mail : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu : Association VOVIFRANCE

VAN QUAN NGUYEN
Kantstr 18
63454 Hanau
Tel : 06181-28988 (từ 20.00g)
E-mail : vqnguyen@gmx.de

Ngân hàng :Birsteiner Volksbank
Vovi Freundschaftsvereinigung e.v
Konto Nr : 64653 , BLZ : 50793300
IBAN: DE 545 079 330 000 000 64653
BIC : GENODE51BIV

Phiếu ghi danh xin gởi về :

Lệ phí xin chuyển vào trương mục :

Mme LE THI KIM PHUNG
Rue Des Palais, 49 bte 2
1030 Bruxelles
Belgique
Tel : 02-2191016
E-mail : lekim49@yahoo.fr

LAM QUANG THANH
Rue Josse Impens 98, 1030 Bruxelles
TEL : 02-2167831
Banque Dexia
Nr. Compte : 833-5591418-14
IBAN : BE94-83-35-59-14-18-14
BIC: GKCCBEBB

M. LE THANH LOI
Laerkeparken , 62. 1th
5240 ODENSE.NO
13

DENMARK
Tel : 45 66106225
E-mail : lethanhloi@hotmail.com
3 - Nhận phòng và trả phòng
Nhận phòng ngày 21/05/2009 từ 14 giờ
Trả phòng ngày 24/05/2009 trước 12 giờ, rời hotel sau khi dùng cơm trưa.
4 – Phương tiện di chuyển
• Nếu các bạn đạo đi xe lữa tới gare Du Midi (Bruxelles), thì mua vé xe lửa đi tớí phi trường
(Bruxelles-Zaventem) (3€ / 1vé) sẽ có xe bus của hotel miễn phí đưa về khách
sạn.
• Nếu đi xe hơi , xin xem bảng chi đường trên Internet.
5 - Nếu các bạn đạo cần đưa đón xin liên lạc trước với ban vận chuyển :
•

Bùi thanh Tâm :
Tel : (0032)(0)2 2191016
Điện thoại di động : 0475264431

•

Lâm quang Thanh
Tel : (0032)(0)2 2167831
Điện thoại di động : 0473708363

•

Lê quang Thắng :
Tel ( 0032)(0)2 5200126
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Đại Hội VÔ-VI Quốc Tế kỳ thứ 28
“DU HÀNH ĐẠO PHÁP”
Thông Báo Về Việc Ghi Danh Đại Hội
Trong thời gian qua nhiều bạn đạo đã liên lạc với Ban Tổ Chức Du Hành Đạo Pháp và nêu lên sự
khác biệt giá cả của Đại Hội với các giá trên mạng (online) của Hãng Tàu, hoặc giá của các công ty dịch vụ
du lịch trung gian khác. Ban Tổ Chức xin trình bày như sau là số tiền sai biệt mà bạn đạo đóng góp thêm là
để giúp cho Ban Tổ Chức có phương tiện trang trải những chi phí trong việc tổ chức như quỹ du thuyết của
Đức Thầy, thuê phòng họp, vận chuyển, trang trí, kỹ thuật, ấn tống CD, kinh sách, Đặc San Vô Vi, quà kỷ
niệm,..v..v..
Sau phiên họp vào tối thứ ba vừa qua của Ban Tổ Chức dưới sự hiện diện và cố vấn của Đức Thầy chúng
tôi xin thông báo cùng các bạn đạo về quyết định của buổi họp là chỉ có các bạn đạo ghi danh qua Ban Tổ
Chức mới được vào phòng họp của Đại Hội. Quý bạn đạo nào muốn tham dự Đại Hội cùng với Đức Thầy
thì xin ghi danh chính thức với Ban Tổ Chức.
Năm nay để cho việc ghi danh được thống nhất và trật tự, Ban Tổ Chức xin quý bạn đạo gởi một tấm
hình mới nhất chụp bằng máy digital camera hoặc một tấm hình chụp làm thông hành về Ban Ghi
Danh vùng mình để làm bảng tên.
Thành thật cám ơn quý bạn đạo.

Kính bút,
Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
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THÔNG BÁO CỦA ANH NGUYEN THANH BÁ VỀ KHÓA SỐNG CHUNG TRÊN DU THUYỀN

Kinh thưa quý bạn đạo,
Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận giúp ghi danh cho các bạn muốn tham dự chuyến Du Lịch và Sinh
Hoạt cuả Khoá Sống Chung trên chuyến Du Thuyền đi Mexico Riviera vào ngày 30 tháng 8, năm
2009, như đã thông báo trong các tuần trước đây .
Các bạn có thể vào những trang này để ghi danh trực tiếp hoặc in đơn ghi danh và gởi về chúng
tôi với diạ chỉ trên đơn. Trang ghi danh trực tiếp trên mạng (Online) này có bảo an (Security) nên
các dữ kiện của bạn đạo được bảo vệ an toàn khi gởi qua internet.
http://www.jovitravel.com
http://www.jovitravel.com/ghidanh.cfm
http://www.vovimeditation.net
Xin xem thông báo về Khách Sạn trước và sau chuyến Du thuyền trên website
www.jovitravel.com.
Nếu có câu hỏi gì về cách thức ghi danh xin liên lạc với chúng tôi tại: vacations@jovitravel.com
Nguyễn Thanh Bá
Tel: (602) 539-3034
hoặc (602) 561-6034

16

Đơn Ghi Danh / Registration Form
(Xin điền mỗi ngườI 1 đơn ghi danh / 1 form for each person)
Gởi đơn qua email: vacations@JoviTravel.com hay bằng bưu điện
Sinh hoạt và du lịch chung trên du thuyền Carnival Splendor
30 tháng 8, 2009 - ngày 6 tháng 9, 2009
Long Beach, Califonia - Mexico - Long Beach, Califonia
Tên

Tên Lót

(First Name)

(Middle Name)

Số Passport

Ngày cấp
Issued Date

Passport Number
Địa Chỉ

Họ

Ngày Sanh (Tháng / Ngày / Nă
(Date Of Birth: MM/DD)/YYYY)

(Last Name)

Ngày Hết Hạng

Nam

Nữ

Expiration Date

Male

Female

(Address):

Tiểu Bang

Thành Phố

(City):

Điện ThoạI

(Telephone):

Phòng 4 NgườI
Quad Occupancy

(State):

Quốc Gia (Country):

Zip Code:
Email:

Phòng 3 NgườI

Phòng 2 NgườI

Phòng 1 NgườI

Triple Occupancy

Double Occupancy

Single Occupancy

Xin các bạn “khoanh tròn” vào loạI phòng nào đã chọn. (Please circle the type of room that you selected.)
Giá tiền cho 1 ngườI / Price for 1 person (in US Dollar)
Hång
phòng
Cabin
Category

Inside
Cabin
Ocean
View
Balcony

Phòng 4
NgườI

Phòng 3
NgườI

Phòng 2
NgườI

Phòng 1
NgườI

Quad Occupancy

Triple Occupancy

Double Occupancy

Single Occupancy

$485 B-$500 F

$525 B-$545 F

$585 B-$620 F

$1115 B

$575 B-C

$650 B-C

$750 B-C

$1415 B

$685 B -$715 C

$775 B-C

$935 B-$955 C

$1815 B
Deposit:

•
•

•

Tiền đặt cọc kỳ 1 (Phòng 4 hay 3 ngườI : $250/ người trước ngày 5

tháng 2, 2009 )
Deposit for quad and triple occupancy: $250/person. Must pay before feb.
5th, 2009
Tiền đặt cọc kỳ 1 cho phòng 2 hay 1 người là $25/ người trước ngày

5 tháng 2, 2009 để giử gía như trên (và trã thêm $225 trước ngày 25
tháng 3, 2009).
•

Deposit for double and single occupancy: $25/person. Must pay before
Feb. 5th, 2009
to have the current price and pay $225 before March 25, 2009
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Trả tiền bằng check: (

)

Trả tiền bằng credit card: (

)

Tên những ngườI ở cùng phòng / Names of persons who stay at the same cabin

1.
2.
3.
Sau khi gởi đơn ghi danh qua email: vacation@Jovitravel.com , Fax: 623 337-5678 hay bằng bưu điện
• Quí vi gọI điện thoạI số: 602-539-6034 hay số 602-561-6034 để cho chúng tôi số credit card
• Nếu quí vị muốn trã bằng chi phiếu, cashier check hay Money Order, xin đề tên Jovi Travel và gởI về địa chỉ:

Jovi Travel PO Box 5696 GoodYear, Arizona 85338
• Xin vào Website www.JoviTravel.com để xem tin tức
Form Date: January 15th, 2009. Các dữ kiện bên trên có thể thay đổI tùy theo số phòng có sẵn. (The above Information
may be changed without notice because the number of cabins available.)
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