Số: 789 Ngày: 23 tháng 08 năm 2010

Trí Taâm
Trí taâm khai trieån chính mình hieåu
Tieùân hoaù khoâng ngöøng töï vöôït xuyeân
Caœm meán Trôøi ban saùng suoát duyeân
Thöïc haønh chaùnh phaùp roõ duyeân tieàn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 03/11/2000 đến 09/11/2000
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) Hướng tâm đồng nhứt có hữu ích không?
2) Tình thâm của bạn đạo có vô cùng hay không?
3) Xem thiền ca, tỉnh giấc còn nhớ ai không?
4) Mất quân bình điển giới ra sao?
5) Thực hành chơn pháp để làm gì?
6) Tình thâm đạo mầu là sao?
7) Qui nguyên giềng mối là sao?
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1) Philadelphia, ngày 3 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Hướng tâm đồng nhứt có hữu ích không?

2) Philadelphia ngày 4 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Tình thâm của bạn đạo có vô cùng hay không?

Ðáp: Thưa, hướng tâm đồng nhứt, tình thương sống
động trong xây dựng cho chung.
Kệ:
Qui nguyên thanh tịnh trí phân hòa
Giải tỏa si mê tự thiết tha
Ðường đạo phân minh tình giao cảm
Pháp giới tâm linh tự cảm hòa

Ðáp: Thưa, tình thương của bạn đạo là vô cùng tận,
lúc nào cũng quí thương nhau.
Kệ:
Tình thâm phát triển điển chung tàu
Ðời đạo song tu rất nhiệm mầu
Học hỏi vô cùng rõ trước sau
Giao cảm tình người sống đổi trao

3) Philadelphia ngày 5 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Xem thiền ca, tỉnh giấc còn nhớ ai không?

4) Atlantic city ngày 6 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Mất quân bình điển giới ra sao?

Ðáp: Thưa, xem thiền ca rồi tỉnh giấc vẫn mơ mộng
thấy cuộc đời tranh chấp không ra sao cả.
Kệ:
Thân tâm bất ổn lại không hòa
Trí óc không minh lại khó qua
Ðời đã cực nhọc tăng nghiệp chướng
Bình tâm xây dựng lại tâm hòa

Ðáp: Thưa, mất quân bình thì không mở trí và bực
bội
Kệ:
Hạ từng công tác khó phân minh
Ðời đạo không thông tự hại mình
Tiến hóa không thành hồn động loạn
Chơn tình không có khó phân minh

5) Atlantic city ngày 7 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Thực hành chơn pháp để làm gì?

6) Atlantic city ngày 8 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Tình thâm đạo mầu là sao?

Ðáp: Thưa, thực hành chơn pháp để hiểu rõ mình
cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, cần tu để sớm trở
về nguồn cội.
Kệ:
Qui nguyên giềng mối trí tâm thành
Học hỏi không ngừng tự tiến nhanh
Thanh thanh diệu diệu qui giềng mối
Thực hành chất phát tự thân hành

Ðáp: Thưa tu lâu năm thành một tập quán tốt tự
thực hành
Kệ:
Suốt kiếp chuyên tu không trễ nãi
Thực hành chất phát tạo thanh đài
Qui hồn qui vía tu cùng tiến
Thực chất phân minh chung hội hoài

7) Atlantic city ngày 9 tháng 11 năm 2000
Hỏi: Qui nguyên giềng mối là sao?
Ðáp: Thưa, qui nguyên giềng mối là trở lại thực chất của chính mình, mới tận dụng nguyên lý của Trời
Ðất mà tu.
Kệ:
Thực hành tiến tới sẽ về không
Giềng mối thông khai tự tiến tòng
Giải tỏa uất khí không tạo động
Thực hành chất phát trở về không
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Thanh Tịnh (Prague – năm 2000)
7. - Vấn: Thưa Thầy, sau này nếu chúng cón có dịp về quê thăm mộ của ngài, chúng con phải làm sao mới
đúng xin Thầy chỉ dạy cho.
Đáp: Vê` quê thăm mộ ông Tư, đó là một cái kỹ niệm đễ chúng ta dứt khoát. Chúng ta thấy người đi trước
đã thành công, vậy chúng ta là người đi sau chỉ có dứt khoát mới theo kịp chân ngài. Nơi đó là nơi ảnh
hưởng những người kế tiếp.
8. - Vấn: Thưa Thầy, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là sao?
Đáp: Ưng vô sở trụ là mình hứa cái gì mà không thấy cái chổ chứa đựng của lời hứa đó. Nhi sanh kỳ tâm
là cái tâm của ta nguyện như thế nào chúng ta làm đúng như thế đó đừng sai chạy.
9. - Vấn: Thưa Thầy người tu phạm phải tội như lừa thầy phản bạn hoặc phản đạo thì bị bề trên cúp điễn.
Cúp điễn là cúp như thế nào, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Đáp: Cái óc chúng ta có điển âm dương bừng sáng mới mở được trí. Cái trí mới mở được một chút, tưởng
là ta đạt đạo, ta hay hơn người khác và chọc phá người khác, rốt cuộc là chúng ta đã hạ tầng công tác,
chúng ta đã đem luồng điển hạ xuống đễ tranh đấu hơn thua thay vì giải mở chung tiến,
10. - Vấn : Thưa Thầy, chúng con được nghe Thầy dạy rằng, bề trên nâng tầng số điễn quang cho chúng
con. Nâng điễn quang là nâng làm sao?
Đáp: Là các bạn chịu tu, lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc thì mới nhận được luồng điễn Đại Bi ban
chiếu hằng giờ phút khắc. Có khi ngủ một đêm tới sáng, mình thấy sự sai lầm của chính mình mới ăn năn
sám hối và sửa tu tiến mới là đúng.
11. - Vấn: Thưa Thầy, phóng điển để hổ trợ là phóng làm sao?
Đáp: Phóng điễn là các bạn có tu tâm hướng thượng thì luồng điễn Đại Bi kết hợp với luồng điễn của
chính bạn, khi các bạn tưởng đến người đó thì luồng điễn được gần ngay và đem lại thanh tịnh cứu trợ tức
khắc. Như tại sao thế gian từ bao năm nay người ta cứ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhắc đến Quán Thế
Âm Bồ Tát thì luồng điễn Đại Bi chuyễn trong tâm thức của người và thấy được hình ảnh hy sinh và tận độ
của ngài. Chính ta còn phải thức tâm.
12. - Vấn: Thưa Thầy vay pháp và trả pháp thì phải trả làm sao? Có bao nhiêu cách trả?
Đáp: Vay pháp trả pháp là trước kia ta không hiểu pháp là gì, không hiểu tu sữa là gì, không hiểu thanh
tịnh là gì? Ngày nay chúng ta cảm thức được một phần về thanh tịnh, ta muốn nói cho người động loạn dứt
khoát theo đường chúng ta để đạt tới sự thanh tịnh thì chúng ta có cơ hội chung vui trong thanh tịnh.

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 3/9

THƠ
TRƯỢC THANH
Khử trược lưu thanh mở tánh mù
Tâm sáng thanh nhàn đáng bực tu
Vận trù điều tức lưu thanh điển
Thanh lưu khí điển hồi quy tụ
Trược giải lưu thanh bổn tánh tu
Tâm đăng thức giác thần khí trụ
Lóng đục, dò trong bày tâm sáng
Rỏ trong rỏ trược, chắc đường tu.
TVTLTC 07-03-10
Minh Thạnh
-----KHÍ
Khí có hậu thiên, có tiên thiên
Nhiễm trần khí trược , ấy hậu thiên
Khí vô ra ,gốc tại đơn điền
Pháp luân thường chuyển thở tiên thiên
Tiên thiên, tròn đủ, hoà diêu hóng
Thượng hạ phân minh rõ diệu huyền
Khí thông Nhâm Đốc bày quang khiếu
Khí đủ thai tròn, thở tiên thiên
TVTLTC 12-03-10
Minh Thạnh
----CHÁNH TÀ
Tâm chánh đạo chánh, tâm tà đạo tà
Ấy lời Thầy Tổ dặn dò ta
Tâm tu phải giữ luôn minh chánh
Sáng suốt bền lòng mới tiến xa
Tự vấn đường đi sao đúng đạo
Luôn luôn cảnh giác tránh đường tà
Thương người giúp đỡ cần minh xét
Chớ để đạo tâm lạc lối ma
Càng tu càng thấy đường đi khó
Một tí sai lầm mất lối ra
Cẩn thận dù khi làm việc thiện
Coi chừng nghịch đạo mất tâm ta
Đúng ngường đi chậm, nhưng bền vững
Lạc lối si mê… đạo mãi xa
Gian dối khó bề chung lối Phật
Thẳng ngay hành đạo mới thăng hoa
Bao năm rèn luyện theo Thầy Tám
Trọn đạo tu tâm thức chánh tà.
Thanh Đa, 11-12-2004
Tư Ếch Vô Vi.
-----

PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
Pháp luân thường chuyển thuốc khó tầm
Trị dứt nghiệp trần rất diệu thâm
Bảo Tạng đưa thuyền sang cứu độ
Vĩ Kiên chào khách đến Lôi Âm
Lòng thành con quyết theo Thầy Tổ
Nhập thế tự tu nguyện tiến thầm
Thường chuyển khai tâm vô nhứt vật
Qui hồn thanh tỉnh thoát mê trầm.
PN. 20/12/2009
TS. Phương.
-----THUẦN DƯƠNG THOÁT TỤC
THUẦN khiết sạch trong Đạo với Đời
DƯƠNG gian sen mọc khắp nơi nơi
THOÁT vòng khảo đảo trong bể khổ
TỤC lụy xa rời-Đạo đến nơi
Tân Phú, ngày 16-06-2010
Thanh Dũng
----TU CHUYỂN NGHIỆP
Lời nguyện tu hành, đắc đạo Thiền
Hằng đêm thầm niệm, lặng ngồi yên.
Quyết tâm chuyển nghiệp lo hành pháp
Bền chí kiên trì , chuyển não phiền.
Việc đến khảo tâm, mình định hướng.
Trược giao thanh trả. tạo bình yên.
Nghiệp trần minh chuyển, động thành tịnh.
Động tịnh lặng rồi, nhập định Thiền.
Củ Chi, 31/7/2010
Bá Tùng
----VÔ VI
Thế gian vạn pháp khai đàn,
Tùy duyên mà gặp ngộ dần tu thân.
Vô vi phật pháp định thần,
Đạo đời song tiễn âm thầm thức tâm.
Trao dồi sáng suốt mở lần,
Khai thông chơn tánh thiện lành mai sau.
Hạo thiên thiền định chuốt trao,
Mong sao một kiếp ước ao nội tình.
Văn minh phát triển hành trình,
Vạn linh bản thể thanh bình nam mô.
Cà Mau, 12-08-2010
Văn Phong
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QUÂN BÌNH
Tâm không khai mở tự giam cầm
Cũng vì dục vọng tánh lòng tham
Nghiệp đánh quả nhồi bao cay đắng
Quay về ngẫm lại hỏi thâm tâm.
Trường đời học hỏi bao cư tạm
Chỉ thoáng rồi qua cũng kiếp trần
Mong thức tự tầm khai lánh nạn
Chân hồn hội tụ ý tâm thanh.

---------KHẨU - NGHIỆP
Khẩu nghiệp đa mang gánh tội tình
Tiêu tan thần khí mất tánh linh
Thị phi, lách chách không ngừng nghỉ
Hái quả trầm luân, thọ khổ hình .
****
Trầm luân khổ ải tự dựng xây
Khâu mồm, xé lưỡi diễn hằng ngày
Đớn đau cùng cực, Tâm tỉnh thức
Sinh tử, trả vay chốn đọa đầy.
****
Còn thân tứ đại nên tu luyện
Thực hành nghiêm chỉnh,Tánh mới ngay
Cắn răng co lưỡi trì danh Phật
Thân Tâm giải nghiệp thoát lưu đày.
Bảo Ngọc

Hồn nhiên chấp nhận ngơi tâm nguỵên
Về cõi chân lành chả gian lanh
Hòa quyển hỗn nguyên tiên hạo khí
Điển hồn hợp nhất phật tâm thành.
Ơn đền pháp đó siêng xuyên định
Đời đạo tiến tu rõ phận mình
Gìn giữ hạnh thâm không chuyển biến
Dung bồi đạo đức đạt quân bình.
Cà Mau, 15-08-2010
Văn Phong
THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ-NAM CALI

V/V NGÀY TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY TẠI THIỀN VIỆN VĨ KIÊN
Các Bạn Quý Thương,
Thắm thoát đã gần đến ngày chúng ta lại gặp nhau đông vui lần nữa . Anh Em trong Ban Làm Việc của
Hội Nam Cali náo nức làm việc, thu xếp để có sự chu đáo đón tiếp quý bạn phương xa và gần trở về Thiền
Viện VĨ KIÊN để cùng chung tưởng niệm đến Đức Thầy . Lể Tưởng Niệm ĐẦU TIÊN này được làm
VÀO ĐÚNG NGÀY (NGÀY 5 THÁNG TÁM ÂM LỊCH) và địa điểm, nhưng quan trọng nhất là Anh Em
chúng ta được bàn bạc tâm sự với nhau và chia sẽ kỷ niệm của mình với Đức Thầy trong một khuôn viên
kín đáo và thanh tịnh.
Tất cả những gì Hội Nam Cali sắp xếp đây sẽ không bao giờ thực hiện được nếu không có sự đóng góp và
hiện diện của quý bạn. Để giúp cho chương trình được chu đáo và trật tự và đồng thời nói lên lòng thành
kính của mình đối với Đức Thầy, xin quý bạn đọc kỷ chương trình và qui luật của buổi lễ để chúng ta khỏi
bở ngỡ khi đến chung vui tham dự.
Xin Quý Bạn đạo lưu ý :
Giờ niệm hành ( cho ngày chủ nhật 12. 09).
Không giống như một niệm hành nào từ trước đến nay, buổi niệm hành này sẽ được bắt đầu lúc 10 giờ
sáng cho đến 10:45 am . Chúng ta sẽ cùng nhau tập trung xếp hàng từ cửa trước của TV, xá kiếng xong và
nhẹ nhàng, từ tốn tiến bước rất chậm. Tất cả đều ý niệm phật, tịnh khẩu trong bộ y phục trắng, giầy bít kín
chân. Chúng ta đi rất chậm để tất cả cùng đi .
Các bạn có thể tưởng tượng được không khung cảnh náo nhiệt lúc đó bỗng dưng trở thành không gian
phẳng lặng đi vào tâm.
Sự thành công đó là do các bạn đóng góp vào. Chúng ta nên nhắc nhở lẫn nhau về chương trình này cho
con cái hoặc những bạn lớn tuổi khó đi bộ để họ chuẩn bị tinh thần. Nếu không thể đi niệm hành chung
được thì xin ngồi tịnh khẩu niệm phật trên ghế bên ngoài. Ghế cũng được xếp theo hàng dọc hướng về
đường niệm hành .
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Đại ý : tất cả hướng về không
Lưu ý 2: Tháng chín tuy nóng, nhưng vì là không khí núi, cho nên gió lạnh cũng rất bất chợt, địa thế núi
dốc và là nơi trang nghiêm, xin tất cả chuẩn bị áo và giầy kín đáo để giử sức khỏe và sự trang nghiêm cho
chung.
Lưu ý 3: TVVK ở khá xa thành phố, cho nên mỗi lần đi chợ thêm cũng khó khăn, nên tất cả thức ăn đều
được dự tính trước, kính xin quý bạn ghi danh sớm để chúng tôi có thể thu xếp chu đáo hơn .
Thành thật cám ơn sự đóng góp của quý bạn-Mọi liên lạc xin gọi Cô Lệ Quyên hoặc Anh Huỳnh Lộc (714
725 1496, 714 414 2849, 714 891 0889) email :info@vovilax.org
Quý thươngBCH-HAHVVHK-Nam California kính báo
Chương Trình Ngày Lễ Liễu Đạo của Đức Thầy Lương Vĩ Kiên
Friday, September 10
4:30PM - 6:00PM

Đưa đón bạn đạo lên Thiền Viện

6:00PM - 7:00PM

Cơm chiều

7:00PM - 9:00PM

Bạn đạo tâm sự và chia sẻ kinh nghiệm tu học

9:00PM - 10:00PM

Sinh hoạt tự do

10:00PM - 11:00PM

Thở Chiếu Minh

11:00PM - 1:00 AM

Thiền chung

Saturday, September 11
6:00AM - 8:00 AM

Thiền Chung

8:00 - 9:00AM

Điểm Tâm

9:00 - 10:00AM

Niệm Hành, vệ sinh chung

10:00AM - 11:00AM

Chiếu phim Đức Thầy

11:00AM - 12:00PM

Câu hỏi đố vui, chia sẻ tu học

12:00PM - 1:00PM

Thiền Chung

1:00PM - 2:00PM

Cơm Trưa

2:00PM - 4:00PM

Trà đạo, sinh hoạt tự do

4:00PM - 5:00PM

Kiểm tra PP công phu

5:00PM - 6:00PM

Trao đổi tu học

6:00PM - 7:00PM

Cơm chiều

7:00Pm - 8:00PM

Trà đạo, sinh hoạt tự do

8:00PM - 9:45PM

Sinh hoạt, kể chuyện vui, ca nhạc

10:00PM - 11:00PM

Sinh hoạt tự do, Niệm Phật

11:00PM - 1:00 AM

Thiền Chung

Sunday, September 12, 2010
6:00AM - 8:00 AM

Thiền Chung
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8:00 - 9:00AM

Điểm Tâm

9:00 - 10:0AM

Dọn dẹp sắp xếp chuẩn bị lễ

10:00:00 AM 000

Tất cả tập trung, ngay cả ban nhà bếp-ngưng hoạt động

10:00-10:45

Niệm Hành chung, tập hợp sân sau

10:45AM - 12:00PM

Làm Lễ,-tất cả tập họp trên phòng Thiền

12:00PM - 1:00 PM

Thiền Chung

1:00PM - 2:00PM

Cơm Trưa

2:30PM - 4:00PM

8. Sinh hoạt chung – Chia sẽ kỷ niệm cùng Đức Thầy

4:00PM - 30:00PM

Bạn đạo chia sẽ cảm tưởng về buổi lễ

4:30- 5:00 pm hết

BCH nói lời cảm tạ và những dự định tương lai
BẢN TƯỜNG TRÌNH CHI TIÊU CỦA TVVK
v/v TU BỔ VÀ SỮA CHỮA ĐÃ QUA

Kính trình các bạn chi phí tổng quát của bảo trì hằng năm/hoặc tháng của việc tu bổ. Đây không phải tốn kém của
mỗi chương trình sinh hoạt .
BẢN CHI TIÊU TỔNG QUÁT
-Những việc cần tu sửa:
1.Hút hầm cống – 1-3 năm một lần tùy lượng dùng
2.Sàn nhà, cầu thang, cây cột gỗ xung quanh nhà3.Cần phải sơn mỗi 3-4 năm, nhưng nếu đổi thành gỗ giả, thì không phải sơn sàn, mà chỉ cần Cột nhà
4.Tường gỗ bên ngoài cần sơn lại mồi 4-5 năm nếu để ý touch up thường xuyên
5.Nhà chưa từng có cổng vì thế bị người ngoài ra vào tự ý
6.Hàng rào cứ làm tạm cho nên cứ ngã hoài cho nên cứ phải chỉnh .
7.Cần làm tường móng sâu để khỏi ngã
8.Chổ đậu xe tránh tuyết tạm cho mùa đông
9.Máy back up điện- đòi hỏi từ luật làng cho mỗi nhà trên núi
10Nếu điều kiện cho phép . Cây cối cần chỉnh trang, hệ thống tưới nước tiêu chuẩn
11.Sơn nhà bên trong, mỗi 5-7 năm12.Đèn đuốc cần thay bóng từ loại tốn điện trở thành ít tốn
13.Đèn sensor cho ban tối và tắt ban ngày để khỏi tốn điện
14.Màng cửa sổ của những nơi không đươc tân tạo đa số bị lủng
Chăm sóc bên trong và coi chỉnh mỗi tháng
15.Vận chuyển
16.Điện thoại, gas, điện mỗi tháng
17.Nhà chứa nước- có máy bơm nước và thùng giảm lực nước, cần tu chỉnh mỗi 3 -5 năm tùy theo
sự thường xuyên kiểm tra năng xuất .
18.Bồn chứa nước – cần kiểm tra chất lượng nước
19.Ngòi nước trong fontain để tắm hoặc nấu nước cần có filter để khỏi bị chất chì .
Nguồn nước tốt nhưng ống dẫn nước rất dở
20.Máy sưởi cần filter mỗi năm hoặc hai năm-chưa thay vì mới đổi khi tân tạo TV
21.Máy nước nóng cần check up- chưa biết rõ chi tiết vì chưa bao giờ check vừa thay mới khi mới tân tạo TV
22.Toilet đã thay toilet mới khi tân tạo nhưng không biết khi nào trục trặc, thường thường là 2-3 năm
23.Cắt cỏ mỗi tuần, bạn đạo tự xung phong, nhưng cần máy móc, dầu và kẻm cắt
24.Cửa sổ và màng đã mới được thay đại đa số, có thể hư trong vòng 4-5 năm
25.Thổi bụi bằng máy, quét dọn mỗi đầu tháng, cần chổ xẻng và máy, có thể dùng 4-5 năm
26.Dụng cụ lau chìu cầu tiêu, sàng nhà, bếp v.v.v mỗi tháng
27.Những tinh tinh mỗi tháng
28.Nếu điều kiện cho phép để tiếp tục chương trình tu học cho tu sinh ngắn hạng và dài hạng để có một
nơi thật sự để tu chuyên cần hai cho đến 4 phòng riêng – cạnh TV . Chương trình này đã được bạn đạo
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hưởng ứng 7 năm trước nhưng số tiền qui nhận được đã trao qua một chương trình khác bất đắc dĩ mà
đến giờ vẫn chưa hoàn lại .
Chương trình này đặc ra để giúp bạn đạo muốn tu rốt ráo và không muốn tiếp xúc nhiều người, có một
chổ để tu luyện riêng trong thời gian ngắn
29.Chổ đậu xe
30.Khung rác cho Gấu khỏi phá
………..
Tổng cộng chi tiêu khoảng $1500-$1700/mỗi tháng

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin trân trọng Thông Báo: Bà VÕ THỊ QUÝT, Sinh Năm 1921, tại Bình Dương, là Bà của BĐ Phạm
Thị Ánh Hường và Phạm văn Thảo, vừa Từ Trần lúc 04 giờ sáng ngày 10-08-2010 (01 tháng 07- Canh
Dần), tại Dĩ An, Bình Dương, Hưởng Thọ 90 tuổi. Kính xin Bạn Đạo Năm Châu “ Hướng Tâm Cầu
Nguyện” cho Linh Hồn Cụ Bà:
VÕ THỊ QUÝT,
Được “Siêu Thăng Tịnh Độ”. Gia Đình BĐ Hường & Thảo kính thông báo và biết ơn
2Xin Thông Báo: Anh Trần Văn Minh, Sinh năm Kỷ Hợi (1959) vừa Từ trần lúc 05 giờ chiều
ngày 14-08-2010 (tức 06 tháng 07 Canh Dần) tại Bà Rịa Vũng Tàu. Hưởng Dương 51 tuổi. Là em trai BĐ
Trần Văn Quang ở Sóc Trăng. Lễ Di quan và đưa Linh Cửu về Sóc Trăng An Táng. Kính Xin Bạn Đạo
khắp nơi “Hướng Tâm Cầu Nguyện” cho Linh Hồn anh:
TRẦN VĂN MINH,
Được “ Siêu Thăng Cõi Tịnh” .Gia Đình Tang Quyến vô cùng biết ơn và Kính Báo.
3) " Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho linh hồn mẹ vợ bạn đạo Nguyễn Đăng Hải ở Phan Rang-Ninh
Thuận- VN là cụ Bà Đỗ Thị Tuyết sinh năm 1927 đã từ trần lúc 15giờ 25 phút ngày 17/08/2010 tức ngày
08 tháng 07 năm Canh Dần tại Khu phố I Phường Mỹ Hương-TP Phan Rang. Tháp Chàm tỉnh Ninh
Thuận- VN, hưởng thọ 83 tuổi; được siêu sinh tịnh độ.
Bạn đạo Ninh Thuận và gia đình xin chân thành cám ơn./.
BẠN ÐẠO VIẾT
Bành Chi với vài Cảm Nghĩ và Suy Tư
Sau khi đọc bài viết của anh Võ Quang trên TBPTĐN số 786 đề ngày 1 tháng 8 năm 2010,
Bành Chi có vài cảm nghĩ và suy tư muốn chia sẻ với anh Võ Quang nói riêng và bạn đạo Vô Vi nói chung.
Hành giả Vô Vi là Chiến sĩ Tình thương của Thượng đế, là những Anh hùng Cách mạng Tâm linh
(Không phải Cách mạng Nhân dân). Dám xả thân cầu Đạo, hy sinh tất cả tánh hư tật xấu để hoàn chỉnh
bản thân. Sau đó, phát tâm phục vụ, xây dựng và phát triển Vô Vi
theo nguyên lý và đường lối mà Đức Thầy đã đề ra cho chúng ta.
Trên căn bản Tình thương và Đạo đức.
Trên nền tảng Tha thứ và thương yêu.
Có 10 điều Tâm niệm,
Có Khí giới Tình thương,
Có sức mạnh Từ bi,
Có tổ chức, có trật tự là thân xác và khối óc mà Thượng đế đã ân ban,
Có kho báu và tài sản vô tận là Không giới - Huyền giới - Thanh tịnh,
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Có một Triết lý Sống động nhất trên Càn Khôn Vũ Trụ này, luôn luôn Văn minh và đi trước Thời đại,
không Lạc hậu.
Có một Đại Gia đình Vô Vi, hợp mặt chung vui ăn tết hàng năm,
Có huynh đệ Tỷ muội,
Có Bằng hữu bạn hiền khắp nơi nơi.
Mọi người đều có chung một ý thức tự tu, tự tiến và tự giải.
Không mê tín dị đoan,
Không yếu đuối ỷ lại,
Không có lợi dụng, sẳn sàng giúp đỡ, chia sẻ khi cần thiết.
Dám ăn, dám nói, dám làm trong sự tự nhiên và hồn nhiên. Nhưng khi biết cái ăn, cái nói,
cái làm của mình đã bị phạm sai lầm thì cũng dám sửa sai và sửa lại cho tốt, không có tự ái và cố chấp.
Có di sản của Đức Thầy để lại cho chúng ta là Đại Hội Vô Vi được tổ chức hàng năm.
Có Khóa sống chung tu học để trau đổi kinh nghiệm.
Có đường lối Nhịn nhục, Nhẫn hòa.
Có Phương Pháp Công Phu: Sôi Hồn, Pháp Luân, thiền Định.
Có Đời Đạo Song Tu hành xử rỏ ràng đó là:
Tu Thân là tu sửa tâm thân cho khõe mạnh, trong sáng.
Tề Gia là ảnh hưởng gia đình cho yên vui, thuận hòạ
Trị Quốc là trị cái đám Lục căn, Lục trần, Tánh Vía cho thuần thục, yên ổn theo lệnh của Chủ Nhơn Ông.
Bình Thiên Hạ là
Trên nói dưới nghe.
Dưới nói trên nghe.
Bình đẳng tương giao.
Hồn Vía tương hội.
Nhâm Đốc tương thông.
Trăm hoa đua nở.
Thi thơ dồi dào.
Có câu đối câu liễng trong 3 ngày tết Vô Vi vui biết là bao…
Thiên hạ Thái bình

Chúng ta là người tu không làm Chánh trị.
Chúng ta không có tạo ra Chiến tranh.
Chúng ta không có tạo ra sự Tranh chấp, chia rẽ, tị hiềm.
Chúng ta không có chủ trương những thứ đó thì chúng ta sẽ không bao giờ bị nghèo, bị khổ. Chúng ta là những ng
giàu có cả Vật chất lẫn Tâm linh.
Luôn tự sửa mình để cầu tiến.
Luôn luôn tâm nguyện rằng “Chỉ có tôi sai, chẳng có ai sai. Chỉ có tôi động, chẳng có ai động”.
Sẳn sàng chia sẻ và phục vụ với khả năng sẵn có của chính mình.
Trong các suy tư và cảm nghĩ trên nếu có gì không phải, không đúng xin các bạn tha thứ và bỏ qua cho.
Thành thật cảm ơn.
Thân chào
Bành Chi
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