Số: 787 Ngày: 08 tháng 08 năm 2010

Duyeân Nôï
Duyeân nôï cam taâm chòu hoœi mình
Trí taâm hoïc hoœi khaép haønh trình
Giaœi meâ phaù chaáp taän ñeâm thaâu
Chuyeån hoaù ñaïo ñôøi töï giaœi saàu
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 20/10/2000 đến 26/10/2000
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) Tình người là gì?
2) Không khí đổi mới có gì lạ không?
3) Hồn rời thể xác có ích lợi gì không?
4) Tánh tình mê chấp có dễ tu không?
5) Thông thường lòng tham con người hay gia tăng, có phải không?
6) Tại sao người trung trực gặp những gì xạo gạt đều hay bực tức?
7) Tại sao sự ước mong lúc nào cũng vô cùng?

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 1/12

1) Atlantic city ngày 20 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Tình người là gì?

2) Atlantic city ngày 21 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Không khí đổi mới có gì lạ không?

Ðáp: Thưa, tình người là do sự cảm động của mỗi
cá nhân, phát tâm thực hành từ thiện.
Kệ:
Từ bi mở rộng đường chung tiến
Giúp đỡ người nghèo tránh nỗi phiền
Giá lạnh chính mình trong thân khổ
Luân lưu một kiếp tự tâm hiền

Ðáp: Thưa, không khí đổi mới có phần dễ thở và
nhẹ hơn.
Kệ:
Không khí thanh thanh dễ thực hành
Thiền lâu không mệt trí vẫn an
Tánh tình thay đổi không mê loạn
Thành tâm tu luyện chẳng bàng hoàng

3) Atlantic city ngày 22 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Hồn rời thể xác có ích lợi gì không?

4) Atlantic city ngày 23 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Tánh tình mê chấp có dễ tu không?

Ðáp: Thưa, hồn rời thể xác mới có cơ hội học đạo
quân bình của Trời Phật
Kệ:
Hồn xa bản thể học hỏi thêm
Cỏi nhẹ thanh thanh tự tạo niềm
Niềm tin không đổi tâm thanh tịnh
Giải nghiệp qui hồn tâm tự giao

Ðáp: Thưa tánh tình sân si mê chấp rất khó tu. Trí
không thông, tâm không mở, chỉ tạo động mà thôi.
Kệ:
Khó tu khó đứng khó ngồi yên
Ðộng loạn sân si chẳng có hiền
Trí tâm không định không nhận phước
Bất minh đạo đức tâm không hiền

5) Atlantic city ngày 24 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Thông thường lòng tham con người hay gia
tăng, có phải không?

6) Atlantic city ngày 25 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Tại sao người trung trực gặp những gì xạo gạt
đều hay bực tức?

Ðáp: Thưa, thông thường vì cuống cuồng trong lợi
danh, lòng tham khó dứt.
Kệ:
Lợi danh tạo loạn khó hành tu
Tiền của bao vây tự tạo mù
Tâm trí bất an vì mối lợi
Thâm tình biến mất cũng vì đời

Ðáp: Thưa, người ngay hay bị mắc mưu của kẻ
khác.
Kệ:
Tâm ngay chẳng sợ tà dâm động
Thực hiện chơn tu giữ một lòng
Không động không còn tăng ý động
Thực hành chơn pháp giải ngoài trong

7) Atlantic city ngày 26 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Tại sao sự ước mong lúc nào cũng vô cùng?
Ðáp: Thưa, sự ước mong lúc nào cũng nằm trong hy vọng không ngừng nghỉ.
Kệ:
Ðại nguyện ước mong vẫn khai màn
Tùy theo luật định chẳng bàng hoàng
Giềng mối thực thi qui hiệp nhứt
Ðịnh thần tương ngộ vẫn an toàn
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN GIẢI TOẢ NỘI TÂM
Cho nên các tôn giáo ở thế gian đều giáo dục con người phải biết thương yêu tha thứ. Cho nên ngày
hôm nay chúng ta cũng ở trong đó và chúng ta thực hành để học giá trị của thương yêu và tha thứ. Chúng
ta thực hành, chúng ta đem thanh khí điển của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho ngũ tạng của chúng ta và lục căn
lục trần chúng ta. Có phải chúng ta học thương yêu không? Cái có của chủ nhơn ông chia xớt các tầng lớp
của hạ giới và để cho hạ giới thức tâm, tự dẹp bỏ những sự ngu si, dục ái vô lý thì cái tình dục của các bạn
sẽ tiêu tan. Khi các bạn hướng thượng thì các bạn sẽ không có đủ thì giờ, khả năng cung cấp cho bề trên,
thì tự nhiên cái phần dục tính của các bạn nó phải tiêu tan. Nó đùng đùng đi chạy theo lệnh của chủ nhơn
ông, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, tiến hoá tới vô cùng thì làm gì có dục giới tại thế nữa.
Luôn luôn sống trong sự ôn hoà, khai mở và dứt khoát sự động loạn trong nội tâm thì chúng ta phải tìm
nguồn gốc động loạn, cô động lại động loạn, mà khai mở không còn động loạn. Cho nên các bạn đã làm
Pháp Luân Thường Chuyển để khai mở nó ra, đâu còn động loạn.
Dầy công làm nữa, gia công làm thêm đi thì các bạn sẽ thấy sự cấu trúc siêu nhiên này nó 7 ức niên
mới kết thành cái thể xác con người. Phải hành triền miênà triền miênà triền miênà nó mới giải toả được
phần ô trược đó. Hằng đêm các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng đắn, xuất mồ hôi, khai tâm thức
nhẹ nhàng thì đâu còn động loạn nữa. Thử làm thì ta thấy rồi và nắm đó nghiên cứu và đi tới thì không bao
giời bị tắt nghẽn. Nếu ta bỏ phế ta, ta nuôi dưỡng một cơ cấu, ta nuôi dưỡng trong cái sự nóng nảy đó thì
nó sẽ phá hoại cơ tạng của chúng ta. Nóng bực, gan phổi hư, tham ăn, tham uống, bao tử, ruột phải hư. Các
bạn thấy không? Nói sơ sơ thôi. Cho nên nhiều ý niệm phức tạp có thể tự hại, tự sát mà không hay. Có tiền
hút nhiều ý niệm phức tạp có thể tự hại, tự sát mà không hay. Có tiền hít xách, cờ bạc đủ thứ, rồi làm cho
cơ tạng bất ổn. Ai giết mình? Ai là người giết mình? Chính chủ nhơn ông thiếu sáng suốt, mới nghe lục
căn lục trần nó phụ hoạ vô, cái gì cũng hữu lý, rồi theo đó tự huỷ lấy mình mà thôi.
Ngày hôm nay các bạn biết được chủ nhơn ông là phần hồn, sự sáng suốt, điểm linh quang làm chủ
cơ tạng, thì điểm linh quang luôn luôn phải giữ phần sáng suốt, trọn lành. Một hột xoàn đã được tìm ra,
phải lo chùi rửa cho nó càng ngày càng sáng suốt. Cái hạt kim cương bất hoại đó các bạn phải giữ lấy mà
sống, để mà điều khiển, để mà xây dựng, để mà ảnh hưởng. Các bạn thấy rõ các bạn đang làm , đang soi
hồn, đang thiền định đây, đang đào một cái núi vô cùng lớn rộng để tìm lại cái hạt kim cương sẵn có của
chính bạn, để dâng Trời, để cống hiến cho chúng sanh.
Ðường lối tu học rất rõ rệt, khứ trược lưu thanh thì các bạn đặt cái cuốc đào đất để tìm, đào càng
ngày càng sâu, các bạn mới tìm ra chơn lý, tìm sự bất hoại trong nội tâm các bạn.
THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM VÔ VI THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ
TRUNG TÂM VÔ VI
THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ
5909 Woodcutter Way
Columbia, MD. 21044
Tel: 410-884-5356
Email: voviwashingtondc@yahoo.com
www.vovimeditations.org
www.vovimeditation.net
www.vovi.org
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THÔNG BÁO
Kính thưa quý bạn ,
Nằm trong chương trình bão tồn và phát huy đao pháp
Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington - Hoa Kỳ ,hân hoan thông báo cùng quý bạn đạo khắp nơi.
Chúng tôi đang chuẩn bị ấn tống và phát hành quyễn kinh sách tuyệt vời “ 53 Chương Kinh Tu Học “của
Đức Thầy Lương Sĩ Hằng.
Đây là một trong rất ít quyễn kinh sách mà Đức Thầy đã ưa ái viết ra để lưu truyền cho hậu thế,nhất là
cho những hành giả tu thiền Vô Vi.
“ 53 Chương Kinh Tu Học “ là một quyễn kinh sách dung chứa một triết lý siêu việt. Chân lý tròn đầy,sáng
tỏ.Tàng ẩn một phương pháp Tu Thiền theo phương án Đời Đạo Song Tu ,mầu nhiệm,linh hoạt.
12 chương kinh mà các bạn đã được nghe Đức Thầy minh giảng qua những dĩa CD, được đọc ra từ
quyễn “ 53 Chương Kinh Tu Học “ này.
Với quyễn kinh sách tuyệt diệu này , các bạn có thể dừng lại ý tưởng của mình trên bất cứ dòng chữ
nào ,trên những trang sách nào ,một cách dễ dàng. Để từ đó, các bạn tìm hiểu thêm điển quang kỳ diệu
,thức giác siêu minh,tiến tới điển giới thanh nhẹ của mỗi hành giả Vô Vi,khi thực hành công phu đúng đắn
và liên tục.
“ 53 Chương Kinh Tu Học “ là một quyễn kinh sách được trình bày mỹ thuật ,dày hơn 340 trang,màu
sắc trang nhã đẹp mắt và lộng lẫy với hình Đức Thầy nơi trang bìa.Rất ít bạn đạo đã trông thấy tấm hình
này. Thật là một đặc sắc. Vinh danh một quyễn kinh sách tuyệt vời về nội dung lẫn hình thức.
Một món quà tâm linh quý báu ,chắc chắn sẽ đem đến các bạn một niềm hạnh phúc vô biên ,một đời
sống an vui ,tự tại siêu thoát.
Quyễn kinh sách nay sẽ hoàn thành trong tháng 10/2010 .Và sẽ gởi Kinh Biếu đến những yêu cầu từ
tháng 11/2010 .
Xin thưa với các bạn ,quyễn kinh sách “ 53 Chương Kinh Tu Học “ này được :
KÍNH BIẾU HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
Tất cả mọi hành giả Vô Vi ,nếu cảm thấy cần kính thỉnh quyễn “ 53 Chương Kinh Tu Học “ ,xin vui lòng
liên lạc với chúng tôi ,các bạn sẽ được như ý .
Kính chúc các bạn thân tâm an lạc, vạn sự đều tốt đẹp.
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn vật Thái Bình .
Kính bái,
Võ Quang
*** Nhân đây xin được giới thiệu chương trình Phát Thanh Thiền Vô Vi do Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô
Washington – Hoa Kỳ thực hiện trên làng sóng của Hệ Thống Truyền Thanh Việt Nam Hải Ngoại, vào
mỗi ngày thứ sáu hằng tuần từ 7 giờ đến 7 giờ 30 tối.
Chương trình này đã được thực hiện 4 năm qua, dành cho đồng hương hải ngoại.Qua những bài thuyết
giảng của Đức Thầy, là một hồng ân của Thượng Đế dành cho nhân loại. Cùng một thời gian và không
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gian rộng lớn , điển quang thanh nhẹ của Đức Thầy truyền cảm ,ưu ái gởi đến từng nhà,từng địa phương.
Thật là hạnh phúc cho quần sanh .
Thân mến mời gọi các bạn khắp nơi nhiệt tình giới thiệu với bè bạn, thân hữu , để cùng nhau tạo
duyên lành cho đời này và đời sau.
Muốn nghe chương trình này ,cần mua Radio đặc biệt có bán tại các chợ Việt Nam.Va` nghe trực tiếp
Radio Online khi vào web:
www.vietnamradio.com . Được truyền đi khắp nơi trên thế giới .
Muốn nghe lại những chương trình đã phát ,xin vào web: www.vovimeditations.org
Kính chào ,
Võ Quang
THƠ
Cố Hương
Cố hương vốn ở cõi trời
Cố hương nào phải cõi đời trần gian ?!
Đông tây nam bắc mọi đàng
Nơi nao cũng vậy, cũng đàng phải tu
Duyên may học hỏi, ngao du
Càn khôn vũ trụ giải mù trần tâm
Cảnh đời tạm bợ chẳng lầm
Sang hèn cũng vậy, cũng tầm đường đi
Duyên may hành Pháp Vô Vi
Thực hành tinh tấn tức thì khai thông
Phân minh đời đạo thong dong
Cố hương trực chỉ, quyết lòng về Quê!
(Quê ta, vốn ở cõi trời ...
Quê ta, nào phải cõi đời trần gian...?!)
Nguyễn Lan Anh
----THẦN
Tinh hoá khí, khí lại hoá thần
Thần khí hiệp hoà khiếu mở lần
Thần ấy sanh cơ của tánh linh
Thần về an lăng dẹp tâm sân
Tánh cậy khí thần tìm nẻo sáng
Lưởi cong miệng ngậm khí đồng cân
Mắt nghiềm để ngóng thần hườn nhãn
Tai lóng để chờ hợp ngươn thần
TVLT 16.03.2010
Minh Thạnh
-----

TƯỞNG NHỚ CÔNG ĐỨC THẦY
Tiếp Tổ Thuần Hậu, Vĩ Kiên Thầy
Hoằng pháp giảng truyền khắp Đông Tây
Nơi nào Thầy đến đều chan điển
Tiếp độ, giải hành để dựng xây
Đạo pháp vô vi càng nhân rộng
Thần khí qui lai Đạo rở bày
Pháp tu tắt gọn tới tây phương
Thầy truyền giao pháp thương hoà ái
Cứu đời giải nghiệp giải nạn tai
Thoát Vòng Sinh Tử ngộ bảo đài
Không môn chẳng đến, Tây phương đến
Sinh , trụ, hoại, diệt thoát kiếp này
TVLT 17.03.2010
Minh Thạnh
--------QUÂN BÌNH XÂY DỰNG
QUÂN tướng phân chia ích lợi gì
BÌNH tĩnh tu tâm vũng bước đi
XÂY thành thanh điển vươn cao mãi
DỰNG mái nhà xưa với Cha Trời
Tân Phú ngày 16-06-2010
Thanh Dũng
---SÁU THÁNG ĐỊNH TÂM
Sáu tháng định tâm luyện đạo mầu
Niệm hành chơn giác thở cho sâu
Thị phi cõi tạm xin trao lại
Chuyện cũ đời xưa phải lắc đầu
Mỗi bước chân đi già chánh ý
Từng cơn thiền thức giải ưu sầu
Người đi trên đất phù sanh đó
Phước đặng chơn kinh rất nhiệm mầu.
PN. 20/12/2009
TS. Phương.
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---NHỎ TO.
Nhỏ to dùng một ý mà thôi.
Việc nhỏ trọn tâm, chẳng xẻ đôi.
Việc lớn dụng tâm như việc nhỏ.
Cùng nhau bình đẳng tại tâm rồi.
Phóng to thu nhỏ, từ vô tướng.
Tâm khởi muôn trùng nghiệp kéo lôi.
Tâm vốn tịnh yên, đủ các pháp.
Tự sinh tự diệt, định Thiền ngồi.
Cu Chi, 29/7/2010)
Bá Tùng
----BẤT TỬ
Thầy vẫn bên ta mỗi buổi thiền
Vẫn hùng biện giảng lý siêu nhiên
Vẫn thầm niệm Phật truyền thanh điển
Dìu dắt đàn con khắp mọi miền.
Chúng con mãi nhớ điều tâm niệm
Theo bước Thầy hiền quyết tiến tu.
Tp.HCM. 16/01/2010
Ngọc Dung.
----THÁI CỰC
Thái cực phân lành lưỡng nghi sanh
Nguyên lý phân ra bao thực hành
Hiệp trong đối nghịch đều chung hướng
đẩy hút âm dương điển nhẹ thanh.
Tất cả sự đời có nghịch thuận
Mong thấu sự thời uyển chuyển lành
Mọi thấu đặng trí minh sáng
Mọi thứ dung hòa tất thiện lành.
Cà Mau, 02-07-2010
Văn Phong
-----DUYÊN PHẦN
Phúc cho ai đó tùy duyên phần
Duyên đời hay đạo uyển chuyển phân.
Đừng để cái ta qua ngộ nhận
Tự mình kiểm lại trược hay thanh.
Trược thanh thanh trược qua cân nhắc
Đầy hút âm dương ý nguyện lành.
Bao việc cảnh tình cho đối nghịch
Quay về chân định điển xuyên nhanh.
Cà Mau, 04-07-2010
Văn Phong

---VIẾNG THĂM
Một tây tháng tám vừa qua,
Dầm mưa buổi sáng duyên ra thiền đường.
Gặp bao bạn đạo đồng phương,
Bắt tay chào hỏi tươi cười cảm giao.
Lần đàu gặp gỡ biết nhau,
Trước tiên có bạn đón chào tiếp nghinh.
Vui tươi trao đổi hữu tình,
Mình quên thăm hỏi bạn mình họ tên.
Thơ này xin lỗi không quên,
Chúc chung bạn đạo vững bền tiến tu.
Đạo huynh Minh Nghĩa thơ từ,
Xem qua học hỏi trào lưu đường dài.
Khi về tự hỏi lòng này,
Hồ gia trang chủ gặp ngay mừng thầm.
Cúi đầu chào hỏi trong tâm,
Sao không lời hỏi thậm tâm lòng mình.
Quay về tự vấn tâm tình,
Tùy duyên tâm ứng hữu tình ở trong.
Hiểu thông pháp lý đạo không,
Tự nơi ta hiểu có lòng viếng thăm.
Mong sao duyên định đạo thâm,
Hữu duyên hiệp nhất học dần mai sau.
Học qua nhất kiếp thầy trao,
Vô vi phậy pháp xuất thâu chân hồn.
Đến khi lúc đó điển tròn,
Di Đà hợp với cõi trời hư vô.
Cà Mau, 03-08-2010
Văn Phong
----------NOI GƯƠNG
(Thân tặng PTAH Bình Dương)

PHẠM tội Thiên nhan mới xuống đây
THỊ nhờ nhẹ nghiệp noi gương Thầy
ÁNH quang tỏa sáng trong đôi mắt
HƯỜNG mãi hướng thanh trọn kiêp này.
Cà Mau, 03-08-2010
Út Hoa
----TỰ KIỂM
( Thân tặng PTA Bình Dương)

PHẠM giới sửa sai tự kiểm hoài
VĂN hòa thanh diển giải trần ai
THẢO lư xạ nhiệt hồn thăng tiến
Lập hạnh tam công gắng miệt mài.
Cà Mau, 04-08-2010
Út Hoa
-----
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THIỀN SINH
( Thân tặng Phùng Văn Tân Cà Mau)

PHÙNG vị thiền sinh thấm đạo mùi
VĂN thơ nhớ phật dạ bùi ngùi
TÂN thời tiến hóa nhiều thanh điển
Thanh tịnh tâm hồn cảm thấy vui.
Cà Mau, 30-07-2010
Út Hoa
-------

BẢY THANH
( Kính tặng hiền huynh NNN Cà Mau)

NGUYỄN đặng Bảy Thanh tu tiến nhanh
NHƯ Lai thể nhập đạo thuần thành
NHÀN cư nhân tốt nay ân hưởng
Giải thoát về ngôi vị sẵn sàng.
Cà Mau, 30-07-2010
Út Hoa
------

GỬI BẠN ĐẠO
Đôi lời cùng bạn đạo năm Châu
Tha thứ thương yêu giải khổ sầu
Cố gắng thực hành theo đúng pháp
Là điều thầy tổ đã mong cầu.
Cà Mau, 04-08-2010
Phùng Văn Tân

---BỐ THÍ
Giúp người bố thí chẳng mong cầu
Hiểu lý vô vi thật nhiệm mầu
Hàng pháp tu thân tự hiểu thấu
Một đời giải thoát chẳng bao lâu.
Cà Mau, 03-08-2010
Hoàng Sơn
---BÁI THIÊN
Tâm thành bái Tổ Đấng Thiêng Liêng
Hiện kiếp tu thiền pháp Vĩ Kiên
Ứng hiện trong mình thanh khí điển
Mong Ngài trợ giúp Tiểu Hồn thiêng
Điển Hồn bản thể nay khai triển
Tiến hóa Hồn linh do tọa thiền
Tự cứu chính mình hành tự chuyển
Hồn nay luyện đạo sớm về Thiên.
TPHCM, 03-08-2010
Minh Vô Vi

Thông Báo Về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29
“Phân Minh Đời Đạo”
Kính thưa quý bạn,
1) Quý bạn đã mua vé máy bay xin gởi chi tiết ngày giờ ,số chuyến bay, ngày đến và về cho Ban Ghi
Danh để làm danh sách chuyển vận trước ngày 22 tháng 8 2010, để Ban Chuyển Vận tiện việc sắp xếp
vấn đề đưa rước chu đáo hơn. Phi trường Las Vegas có số code LAS.
2) Chúng tôi đã bắt đầu gởi cẩm nang đến quý bạn. Xin quý bạn lưu ý, vì danh sách phòng đã nộp cho
khách sạn, chúng tôi sẽ không thể thay đổi bạn cùng phòng (roommate) hay loại phòng (2, 3, hay 4
người) trừ phi có trường hợp đặc biệt. Nếu sau ngày 3 tháng 9, quý bạn chưa nhận được cẩm nang,
xin liên lạc với Ban Ghi Danh để nhận cẩm nang.
3) TOUR GRAND CANYON: Tất cả bạn đạo ghi danh đến ngày hôm nay sẽ được đi chung với nhau
trên bus của Nhóm Vô-Vi (tổng cộng 3 chiếc bus). Bạn đạo muốn ghi danh sau ngày 6 tháng 8 2010, sẽ
phải đi với nhóm tour bus du khách ngoại quốc.
Xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo”,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
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Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách và DVD Vô-Vi
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách và DVD Vô-Vi
6.08.2010
Kính thưa quý bạn,
Để sửa soạn cho ngày Tết Vô-Vi, Đại Hội Kỳ 29, “Phân Minh Đời Đạo” tại Las Vegas, chúng tôi đang ráo
riết thực hiện một số tài liệu tu học để làm quà cho bạn đạo tham dự Đại Hội, và để quý bạn có cơ hội phổ
biến thêm khi về địa phương của mình.
Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả các bạn đạo xa gần đã âm thầm giúp chúng tôi soạn lọc âm thanh và
phẩm chất để thực hiện các tài liệu tu học như sau:
Tài liệu Video/DVD, 3 bộ gồm 15 đĩa DVD:
Tập I gồm 5 đĩa DVD:
1) Khóa Nhịn Nhục tại Thiền Viện Vĩ Kiên 1987 (3 điã)
2) Khoá Sưu Tầm Chơn Lý, 1989, Đức Quốc (1 đĩa)
3) Khóa Kinh A Di Đà, 1986, Úc Châu (1 đĩa)
Tập II gồm 5 đĩa DVD:
1) Khóa Thân Thương Hòa Bình, 1998, Pháp Quốc (3 đĩa)
2) Đại Hội Vô Vi Kỳ 1 “Học Nhẫn Học Hoà” 1982, Long Beach, Mỹ Quốc (1 đĩa)
3) Đại Hội Vô Vi Kỳ 16 “Hội Tụ Tâm Linh” 1997, Las Vegas, Mỹ Quốc (1 đĩa)
Tập III gồm 5 đĩa DVD:
1) Trên Đường Hoằng Pháp (1 đĩa)
2) Vấn Đạo tại Đại Hội Kỳ 19 “Thanh Tịnh” năm 2000, 65 câu vấn đạo (1 đĩa)
3) Vấn Đạo tại Đại Hội Kỳ 13 “Kỳ Quan” năm 1994, 103 câu vấn đạo (1 đĩa)
4) Phương Pháp Công Phu 1994 (do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng hướng dẫn với phụ đề Anh Ngữ) (1
đĩa) VO-VI MEDITATION METHOD 1994 with English Subtitle
5) Vấn Đạo tại Đại Hội Kỳ 17 “Hùng Vĩ Giao Liên” năm1998, 90 câu vấn đạo (1 đĩa)
Tài Liệu Kinh sách:
3 cuốn sách, 2 cuốn loại bỏ túi:
1) Đời Đạo Phân Minh, chép từ băng giảng năm 1993, Đại Hội Tâm Linh, Bỉ Quốc
2) Giải Tỏa Phiền Muộn Nội Tâm, chép từ băng giảng năm 1985, Đại Hội Thanh Tịnh, Long Beach.
3) 1 cuốn sách khổ nhỏ Nguyên Lý Tận Độ dày 164 trang.
Ngoài các tài liệu tu học trên, quý bạn sẽ nhận thêm nhiều CD và DVD tu học khác, không kể hết được. Và
đặc biệt mỗi bạn sẽ được kính biếu 1 cuốn sách Nguyên Lý Tận Độ bià dày, đã được tái ấn tống và chép lại
từ các đĩa DVD Nguyên Lý Tận Độ do chính Đức Thầy đọc.
Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã phát tâm ấn tống kinh sách và tài liệu DVD. Sau đây là
danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 19 tháng 3 năm 2010 đến ngày 6 tháng 8 năm
2010.
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Tên
Nhân Sĩ Kiệt (Texas)
Luu Tran (California)
Truong Serena (California)
Nguyễn Xuân Mai (California)
Cao Tran & Thuy Bui (Kansas City)
Hung Le (New Mexico)
Vo Nhan Thanh (Texas)
T/Đ Thiền Thức (California)
Cao Thu Linh (Tennessee)
Ẩn Danh California
Pham Tuong (Florida)
Tran Hong Hoa (Massachusetts)
Nguyen Cuc (San Jose, CA)

Số tiền nhận
100 USD
300 USD
100 USD
500 USD
100 USD
3500 USD
100 USD
40 USD
40 USD
500 USD
100 USD
500 USD
200 USD

Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, để chúng tôi có phương tiện tiếp tục thực
hiện các đĩa DVD Video tài liệu tu học và những tài liệu kinh sách khác.
Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về:
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California (HAHVVBC)
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
(Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên
“Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về địa chỉ trên.)
Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách

Giới Thiệu Mục-Bé-Tám Online (MBT)
(Baby-Tam-Talking, La-Rubrique-Bébé-Tám)

-- www.mucbetam.org -- 8/8/2010
Kính thưa quý bác và các anh chị,
Thắm thoát đến nay đã gần 1 năm kỹ niệm ngày Đức Thầy Tám ra đi tại Montreal, 23 tháng 9, 2009. Đức Thầy đã để lại
một tình thương yêu ấm áp thanh nhẹ điển quang qua các tài liệu qúi báo, hình ảnh, băng giảng audio/video cho đến kinh
sách, và đặc biệt là MBT, là một tài liệu sống động gồm những câu hỏi đáp và bài kệ thực tiển về đời lẫn đạo mà ngài đã
dày công ghi chép vào ban khuya thanh vắng từ 1991 đến cuối năm 2006 để lưu truyền lại cho hậu thế.
Trong chiều hướng duy trì và phát triển tài liệu vô vi để phục vụ và cống hiến cho cộng đồng vô vi và mọi nơi. Trang web
MBT online trên mạng Internet đã được thành lập từ năm 2005 và được Đức Thầy quang chiếu xữ dụng trong một số kỳ
Đại Hội Vô Vi, khóa học và ở T/V Nhẫn Hòa mùa hè năm 2007.
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MBT có nhiều chức năng rất phong phú, chứa đựng hơn 4000 câu hỏi đáp, bắt đầu từ bài số 001 từ năm 1995 cho đến hiện
tại và được update hàng tuần với các bài Tuần Báo PTĐN mới nhất. Quý bạn có thể download và in ra từng trang ngắn
gọn của các bài trên mucbetam.org (hoặc vovinet.org).
Đây là một số đặc điểm chính của MBT online:
-- Sort xắp xếp theo số thứ tự/tựa đề (by number/name)
-- Search tìm kiếm các bài và câu hỏi bằng tên (thí dụ: thanh, thanh tịnh), số (700,700-4), tựa đề (hòa, hòa bình),
thành phố (hawaii, paris), quốc gia (canada, usa), date (23-09-2000),…
-- List danh sách tựa đề/thơ ngỏ (text or PDF format) từng năm hoặc toàn năm
-- Các câu hỏi đáp có thể đóng/mở (collapse/expand).
Giúp cho phần học hỏi MBT rất hiểu quả và hứng thú dùng trong các kỳ ĐHVV/Khóa học/Thiền đường. Các câu
hỏi được đặt ra trong hội trường lớn rộng ở ĐHVV, tất cả bạn đạo đều có dịp đồng tham dự, cầm wireless
microphones tại chổ để trả lời và được giải đáp ngay bằng 3 ngôn ngử VN-EN-FR trên màn ảnh screen lớn.
Support xữ dụng 1, 2, hoặc 3 thứ tiếng (VN-EN-FR) cùng một lúc trong phần Language Mode; vì vậy giúp quý bạn đạo
già và trẻ có cơ hội học hỏi trao dồi lý đạo qua các sinh ngử Việt-Anh-Pháp (bài dịch tiếng Anh do chị Huệ Mai và tiếng
Pháp do anh TQT).
www.mucbetam.org (by default, tiếng Việt)
www.mucbetam.org/indexEN.asp (trực tiếp tiếng Anh)
www.mucbetam.org/indexFR.asp (trực tiếp tiếng Pháp)
Chú ý: Trang web nhớ cookies (tin tức) giử lại ngôn ngử và font bạn chọn. Tuy nhiên nếu giới thiệu với bạn ngoại
quốc, bạn dùng trang tiếng Anh/Pháp.
Chân thành cám ơn quý bạn đã đóng góp cho trang web MBT được đầy đủ và hoàn hảo hơn. Hầu hết các bài MBT tiếng
Việt được hoàn tất, tuy nhiên một số bài tiếng Anh và Pháp chưa được dịch hết hoặc thất lạc, và không tránh được những
khiếm khuyết thiếu sót về lỗi chuyển dịch, chính tả đánh máy trong các bài tiếng Việt-Anh-Pháp. Vì vậy xin qúi bạn vui
lòng tha thứ và email (vovimucbetam@yahoo.com) đến chúng tôi để sữa đổi và hoàn chỉnh lại.
Thân mến,
VTP
NMADĐP-Vạn Vật Thái Bình

BẠN ÐẠO VIẾT
Kính thưa các bạn:
Không gì hạnh phúc bằng khi chúng ta biết được “Ta là gì? và sự hiện hữu của ta là sao?”. Chúng ta rất
may mắn gặp được pháp và hành thiền Vô Vi , vốn là chìa khóa để mở cửa cho ta đi trở về lại được thế
giới tâm linh nguyên thủy của mình trong lúc còn đang sống tại thế gian.
Từ khi hành pháp thiền Vô Vi, tôi chứng nghiệm được mọi sanh linh đều có “Hồn”. Pháp thiền Vô Vi áp
dụng được nguyên lý của khoa học tâm linh để tháo gở những bế tắt và hóa giải các nguyên nhân làm mất
tính chất tự nhiên nguyên thủy của tâm hồn chúng ta . Vì những bế tắt này mà hồn ta bị hút dính trong thể
xác và mất tự do cho đến hết một cuộc đời
Từ khi mở mắt chào đời hồn đã bị ở trong thể xác cho nên chúng ta lầm tưởng ta là thể xác, vì mọi sinh
họat của phần hồn đều thực hiện qua các hành động của thể xác. Nếu không gặp được pháp và hành thiền
Vô Vi thì tôi không thể phân biệt được sự khác biệt giữa xác và hồn. Mặc dầu trước đây tôi đã chứng kiến
những điều huyền bí, sự sống và sự chết trong cuộc đời. Nhưng đấy chỉ là ý niệm chớ không phải là sự trải
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nghiệm của chính bản thân. Cho đến khi hành pháp Thiền Vô Vi tôi mới thật sự được chứng nghiệm bằng
chính bản thân mình sự hiện hữu của phần hồn.
Nhờ hành thiền pháp Vô Vi, tôi mới biết được về sự hiện hữu của Khoa Học tâm linh. Khoa Học Tâm
Linh thường hằng hữu cũng như Khoa Học vật chất . Được gọi là Khoa Học vì nó có định luật tự nhiên
không thay đổi. Thí dụ: Trong khoa học vật chất, khi chúng ta để hai cái ly nước, một ly nước lạnh và một
ly nước nóng, cạnh bên nhau thì một thời gian sau ly nước lạnh sẽ ấm và ly nước nóng sẽ nguội dần. Hiện
tượng này bắt buôc xảy ra một cách tự nhiên bất kể những lý luận hay tín ngưỡng của chúng ta.
Khoa Học tâm linh hay gọi là Khoa Học Huyền Bí cũng vậy. Bất kể những lý luận hay tín ngưỡng của con
người, hiện tượng tâm linh xảy ra theo luật định thiên nhiên của nó. Đó là luật “Quân Bình” của tâm linh.
Các bạn hảy nghiệm xem, nếu không có định luật này thì tâm hồn chúng ta không thể tồn tại. Khi chúng ta
cảm thấy lo buồn, bực dọc mà chưa có cách giải quyết thì tự nhiên chúng ta phải thở một hơi dài thì chúng
ta cũng cảm thấy tâm hồn đỡ bị căng thẳng. Con người làm như vậy một cách tự nhiên và có kết quả mà
không hiểu tại sao? Khi chúng ta khổ buồn là tâm linh chúng ta đang trong trạng thái mất quân bình.
Trạng thái này không dễ chịu, khi buồn quá có thể chết. Nhưng vì có luật quân bình để duy trì sự tồn tại
nên chúng ta tự nhiên hít một hơi dài vào thì tự nhiên chúng ta đỡ buồn. Chúng ta đã vô tình hành đông
theo luật tự nhiên, đó gọi là luật “Đạo”.
Sự sống hằng ngày của sanh linh đều nằm trong luật Đạo. Trong Đạo thì có lực làm cho sự luân lưu tự
nhiên của năng lực tâm hồn bị bế tắt và có lực làm khai thông các bế tắt. Với pháp thiền Vô Vi, lực khai
thông được gọi là “Điển Thanh” và lực làm bế tắt gọi là “Điển Trược”.
Từ lúc sanh ra đời chúng ta hít thở tự nhiên để sống mà không ngờ rằng Đấng Tạo Hóa đã đặt lực khai
thông trong hơi thở. Ông Đổ Thuần Hậu khám phá ra cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này và áp
dụng thực hành để khai thông sự luân lưu của phần hồn, để phần hồn trở về trạng thái nguyên thủy. Sau
đó ông Lương Sĩ Hằng thực hành phương pháp này và cũng đạt kết quả.
Trong Khoa Học vật chất thì có sức hút kéo giữ mọi vật vào trung tâm trái đất và được gọi là sức hút “Từ
Trường” , còn trong Khoa học tâm linh thì có lực kéo phần hồn ra khỏi thể xác và được gọi là sức hút “Từ
Bi”. Sức hút này luôn luôn kéo những lực làm phần hồn bị bế tắt ra khỏi hệ thống điển lực để duy trì luật
quân bình của tâm linh. Khi phần hồn của sinh vật được khai thông hoàn toàn, thì theo luật tự nhiên, lực
“Từ Bi” sẽ rút phần hồn ra khỏi thể xác, gọi là “Xuất hồn”. Khi ở ngòai thể xác, phần hồn không bị chi
phối của các lực cô động của thể xác. Nhờ đó mà phần hồn phát triển đầy đủ theo tính chất tự nhiên của
nó. Pháp thiền Vô Vi hay là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (PLVVKHHBPP) là một
phương pháp giúp cho khai thông ý lực của phần hồn để sức mạnh của phần hồn được luân lưu tự nhiên
theo định luật của nó. Khi phần hồn lưu thông thanh nhẹ thì nó không bị lực của thể xác thu hút, nhờ thế
mà phần hồn có thể tách rời thể xác để trở về thế giới tâm linh. Do đó mà ông Đổ Thuần Hậu (ông Tư) gọi
phương pháp thiền này là “Phép Xuất Hồn”.
Đúng thật vậy, khi tôi hành pháp thiền với những phương pháp chỉ dạy của PLVVKHHBPP thì tôi cũng
khám phá ra sự hiện hữu của điển trược và điển thanh. Do đó, tôi cứ hít hơi sâu vào để giải các luồng điển
trược tích tụ sâu thẩm trong hệ thống kinh mạch điển quang của tôi. Tôi hành thiền, và quan sát những
biến chuyển của tư tưởng để nhận ra tình trạng trược thanh của mình để từ đó tôi biết cách duy trỳ trạng
thái quân bình. Thực hành một thời gian thì mới có được kinh nghiệm trong việc hành thiền của chính
mình và có được kết quả như những lời hướng dẩn của ông Tư và Thầy (ông Lương Sĩ Hằng).
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Khi giải trược hoàn toàn thanh nhẹ, bắt buộc tự động phần hồn tôi theo sức hút Từ Bi mà rời ra khỏi thể
xác. Đó là định luật của Khoa Học Huyền Bí. Sự xuất hồn xãy ra không do lý luận, không do tín ngưỡng,
mà do sự lập lại quân bình cho phần hồn. Khi phần hồn trở về tính chất tự nhiên của nó thì nó thể hiện ra
tính chất nguyên thủy quân bình và nhiệm mầu sống động mà chúng ta gọi là “Đạo”. Do đó khi chúng ta
biết được tính chất nguyên thủy của phần hồn là chúng ta biết “Đạo”, học tính chất của phần hồn mới thật
sự là học và biết “Đạo”.
Khi chúng ta tu, chúng ta phải thực hành với một tâm hồn thật thà, vô tư để biết được sự thật. Thực hành
và đạt có kết qủa như những người tu đã đạt và nói lại cho chúng ta. Kết quả của sự hành thiền là biết và
phát triển tâm hồn chớ không phải là hiểu lý thuyết hay triết lý suông. Khi chúng ta hành thiền mà chưa có
đạt kết quả, thì không có nghĩa là những lời nói của những người đi trước là không đúng. Mà chúng ta
phải tự xét lại xem tánh chất, thói quen nào của chúng ta đã làm cho năng lực lưu thông của phần hồn mình
bị bế tắt.
Tâm linh không phải là vật thể nhưng có hiện hữu và biến chuyển rõ ràng.
Chúng ta phải thực hành để có kết quả. Cho nên chúng ta không nên tin theo những truyền thuyết mà cho
rằng chúng ta không có khả năng, hay số phận yếu hèn do đó mà không thực hiên được.
Chúng ta nên bỏ đi những lập luậnvà lý thuyết tục truyền sai lầm, mà chỉ nên lo thực hành phương pháp
“Khử Trược Lưu Thanh” PLVVKHHBPH. Chúng ta thực hành theo hoàn cảnh của chính mỗi cá nhân
nhưng nên nhất quyết cố gắng tìm phương cách thực hành cho kỳ được để trở về tâm linh giới hay gọi là
“Điển Giới”, mà Thầy (ông Lương Sĩ Hằng) thường nói là “tạo thế huyền kinh tự bước vào”. Khi chúng
ta biết tập trung vào sự thực hành cho sức mạnh của phần hồn càng ngày càng lưu thông , ý lực ngày càng
tăng trưởng thì đó mới thật sự là người Tu chơn chánh.
Nguyễn Thanh Ba

----------Phần Bổ Túc Cách Ngừa Muỗi Đốt
Trong TBPTDN số 785, Liên có trình bày cách ngừa muỗi đốt. Trong mấy tuần qua Liên có nghiên
cứu cách nào ngừa muỗi đốt tốt nhất, thì Liên nhận thấy cách dùng giấy BOUNCE (giấy để sấy áo quần
cho thơm) là tiện và hiệu nghiệm nhất. Liên có gọi hãng sản xuất ra loại giấy BOUNCE (Medical Advise)
thì họ có nói rằng chúng ta không nên dùng giấy này xoa lên người để ngừa muỗi đốt.
Tuy nhiên Liên tìm ra cách dùng giấy BOUNCE này và kết quả rất hiệu nghiệm (vào tuần qua Liên
không bị một con muỗi nào chích cả). Cách dùng như sau:
- Nếu đi ra ngòai nhà, các bạn xoa đều giấy BOUNCE lên áo quần hoặc nhét một miếng giấy
BOUNCE vào túi để hở ra ngòai cho có mùi thơm.
- Nếu ở trong nhà thì ngay cửa ra vào hoặc cửa vào phòng bạn để mỗi ngày một miếng giấy
BOUNCE mới. Nhà của bạn sẽ rất thơm và muỗi không vào nhà, và mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon
không bị muỗi đốt.
Xin lưu ý: Khi mở hộp BOUNCE ra, nhớ lấy 1 ít giấy ra bỏ vào túi nylon để sử dụng mỗi ngày. Phần còn
lại nhớ gói kỹ để giấy giữ mùi thơm. Giấy phải thơm, mới thì các chú muỗi sẽ không đốt.
Chúc các bạn vui khỏe.
Liên Bùi (San Jose, California)
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