Số: 791 Ngày: 05 tháng 09 năm 2010

Tröïc Giaùc
Tröïc giaùc chính mình khai trí tueä
Bình taâm thanh saïch giaœi phaàn meâ
Quí thöông muoân loaïi ñoàng chung soáng
Khai trieån chính mình roõ hoaù coâng
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 17/11/2000 đến 23/11/2000
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) Nước dâng dọn đường bồi đắp phù sa là sao?
2) Ðường đi vô cùng tận là phải đi làm sao?
3) Thâm tâm của mọi sanh linh tại thế đều vô cùng tại sao?
4) Sự tiến hóa không ngừng nghỉ do đâu thúc đẩy?
5) Sự thanh tịnh có cần thiết hay không?
6) Tánh chất thủy chung có hữu ích gì không?
7) Tình thương và đạo đức phát triển từ đâu?
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1) Atlantic city, 17-11-2000 4:43 AM
Hỏi: Nước dâng dọn đường bồi đắp phù sa là sao?

2) Atlantic city, 18-11-2000 8:55ẠM
Hỏi: Ðường đi vô cùng tận là phải đi làm sao?

Ðáp: Thưa thiên cơ bất khả lậu, việc làm của Trời
Ðất sẽ sửa đổi tốt cho mặt đất ở tương lai. Người tu
thấy rõ chơn tình xây dựng của Trời Ðất chỉ biết
hành tiến tu tâm thanh tịnh
Kệ:
Quân bình sàng sẩy cấu thành yên
Sửa đổi nhơn tâm hợp các miền
Duyên đạo tình đời thêm khắn khít
Toàn dân tu tiến học tu thiền

Ðáp: Thưa đường đi vô cùng tận là đường đại thanh
tịnh phải buông bỏ tất cả thì mới yên
Kệ:
Thực hành chất phát giải mê lầm
Tự niệm Nam Mô trí diệu thâm
Tâm đạo ngày ngày trong nguyên lý
Chuyển hóa thâm sâu ý chơn tầm

3) Atlantic city, 19-11-2000 8:20 AM
Hỏi: Thâm tâm của mọi sanh linh tại thế đều vô
cùng tại sao?

4) Atlantic city, 20-11-2000 4:53 AM
Hỏi: Sự tiến hóa không ngừng nghỉ do đâu thúc
đẩy?

Ðáp: Thưa tâm của mọi sanh linh đều vô cùng cho
nên thanh càng thêm hơn
Kệ:
Vô cùng tiến hóa có thâm tâm
Học hỏi không ngừng chuyện diệu thâm
Trí tuệ phát huy cùng tiến tới
Thâm tình giải mở vẫn tiến tầm

Ðáp Thưa sự tiến hóa không ngừng nghỉ do sự kích
động từ bên trong phát triển đi lên
Kệ:
Tu tâm thanh tịnh tiến căn nền
Kích thích trần tâm xây dựng nền
Qui hội chơn thành tu tự tiến
Bền lâu dũng chí vẫn thanh bền

5) Atlantic city, 21-11-2000 7:10 AM
Hỏi: Sự thanh tịnh có cần thiết hay không?

6) Atlantic city, 22-11-2000 5:55 AM
Hỏi: Tánh chất thủy chung có hữu ích gì không?

Ðáp: Thưa sự quân bình và thanh tịnh rất cần thiết
cho người tu thiền
Kệ:
Thực hành xây dựng hướng tâm linh
Giải tỏa phiền ưu tự chính mình
Khai triển không ngừng tự hướng không
Gieo trồng ý tốt triển tâm linh

Ðáp: Thưa một lòng chung thủy với pháp môn rất
hữu ích cho tâm thân
Kệ:
Quyết vạch đường tu rõ một chiều
Khai thông trí tuệ tự hành siêu
Không còn biên giới nay hành thức
Ðời đạo song hành tự đạt siêu

7) Atlantic city, 23-11-2000 7:35 AM
Hỏi: Tình thương và đạo đức phát triển từ đâu?
Ðáp: Thưa tình thương và đạo đức phát triển từ sự nhịn nhục mà ra
Kệ:
Tâm linh phát triển tiến thật thà
Trí tuệ phân minh sáng trí ra
Học hỏi không ngừng trong thức giác
Thực hành chơn pháp tự mình qua
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Ðời đạo phân minh
Động, động, động, không có phát triển, cứ hướng về động, cũng như nghe tiếng trống là khỏe, nhiều người
nghe tiếng trống, tiếng đờn là khỏe; đó là động. Nhưng mà hướng về con đường chân lý thanh nhẹ không
cần trống kèn cũng đi được, không cần trống kèn cũng có ánh sáng vinh quang thực chất của chính mình
vốn sẵn có từ bao nhiêu kiếp rồi, không phải mới tìm.
Vấn đạo tại Ðai Hội Thanh Tịnh (Prague – 2000)
19. - Vấn: Khi gặp Thầy hay khi xa Thầy, dù bất cứ nơi nào nhưng mỗi khi ý nghĩ đến Thầy thì điễn rút
mạnh đi thẳng lên là sao? Mỗi lần như vậy là tâm tư thanh nhẹ, trong tâm cảm thấy rất ấm áp, gần Thầy
một cách lạ lùng. Xin Thầy giảng dạy cho chúng con biết về sự liên hệ này.
Đáp: Đó mới thật sự tâm đồng hành chung tiến tới sự thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ là một. Cho nên tôi
thường nói ở thế gian chỉ có một đạo, đó là đạo tình thương và đạo đức. Có bao nhiêu đó mà làm không
được, lục đục xảy ra chiến tranh đủ chuyện. Nếu mà chúng ta, người tu Vô Vi biết lên cõi thanh nhẹ tưởng
đến người đồng hành thì chúng ta cũng được thanh nhẹ tự cứu vớt lấy mình và thăng hoa tốt đẹp trong giây
phút thiêng liêng đó.
20. - Vấn: Thưa Thầy tại sao chịu phục vụ vô cùng như ý Trời, ý Chúa thì sẽ được thanh tịnh ở đó?
Đáp: Cho nên đời hay so đo nên mới có chiến tranh, chúng ta phục vụ tận tâm, tận tình, việc làm chúng
ta dũng mãnh trong thanh tịnh, óc sáng trí thông minh.
21. - Vấn: Thưa Thầy, gặp người đau khổ , lòng từ tâm khuyên nhũ người tu đễ được bớt khổ. bộ đầu bổng
nhiên điễn rút mạnh, nói năng lưu loát, giải thích mọi thắc mắc dễ dàng không cần suy nghĩ, khi ấy mặt
thấy nóng bừng là sao? Xin Thầy dạy cho chúng con được rõ.
Đáp: Hai luồng điễn âm dương trong cơ tạng nó hội tụ nơi trung tim bộ đầu nên mặt nó mới hô`ng tươi
đẹp, và âm thinh phải thay đổi, nói chuyện hòa ái, tương thân với mọi giới.
22. - Vấn: Thưa Thầy, tại sao dẹp bỏ sự sân si, sự tốt đẹp sẽ trở vê`với chơn tâm
?
Đáp: Hai luô`ng điễn âm dương nó hội tụ thì sân si không còn. Sân si là sự quanh co không dứt khoát. Vì
chúng ta hội tụ âm dương hiệp nhứt nó bừng sáng nơi tâm nên chúng ta không bận rộn về sự sân si nữa.
23. - Vấn: Thưa Thầy, cón cảm thấy trên đời này con không còn biết ham muốn gì nữa. Biết mình may
mắn gặp được pháp Vô Vi hành pháp. Nay càng hành càng thấy rõ con đường mình đi là đúng. Và đó là tự
tu tự tiến, không ai có thể gạt mình. Tự mình có thể phân minh thanh trược, nên tâm con không còn ham
muốn tình, tiền, danh lợi tại thế nữa. Chỉ biết sống chỉ lo tu, mà chết cũng lo tu mà thôi. Ý tưởng như vậy
có đúng không, xin Thầy minh giải rõ cho con.
Đáp: Dấn thân tận độ quần sanh trong tiểu thiên địa của chúng ta thì mới tiêu diệt được tất cả những cái
phàm tánh động loạn để tiến thẳng về thanh tịnh.
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24. - Vấn: Thưa Thầy tại sao sự chân giác của mọi cá nhân phải đi tới đường cùng của đau khổ mới thấy rõ
biên giới của Phật pháp?
Đáp: Cho nên Phật là từ bi. Từ bi không có phá ai hết. Người thế gian muốn cái gì thì cho họ muốn tới
cuối cùng họ mới tự thức. Nếu đi qua một đường phố mà đi chưa hết đoạn đường là tâm mình chưa yên.
Phải đi hết con đường rồi mình mới biết quẹo bên nào là đúng. Cho nên Phật pháp gọi là từ bi không có
bao giờ chặn đường của người khác, vì chính họ tự thức mới là chánh.

THÔNG BÁO HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ - NAM CALIFORNIA
THÔNG BÁO
v/v Thành Lập Quỹ Bảo Trì Thiền Viện Vĩ Kiên
Kính gởi Quý Bạn Đạo Vô Vi Trên Thế Giới
Kính thưa quí bạn đạo,
Thiền Viện Vĩ Kiên đã được Đức Thầy cùng một số bạn đạo đóng góp xây dựng đầu tiên tại California hơn
24 năm qua, mặc dầu đã được tân tạo lại một lần nhưng trãi qua thời gian xử dụng lâu dài, Thiền Viện sẽ bị
hao mòn nên cần được bảo trì và tu bổ thường xuyên. Hơn nữa, để tưởng nhớ công lao của Đức Thầy,
đồng thời giử gìn Thiền Viện luôn tốt đẹp và duy trì những điều kiện vật chất căn bản để thích nghi cho sự
phục vụ các bạn đạo khắp nơi trên thế giới đến tịnh thiền và sinh hoạt tập thể v.v.. Hội Ái Hữu Vô Vi Nam
California cùng Anh Chị Em quản trị Thiền Viện đề nghị thành lập “Quỹ bảo Trì Thiền Viện” tùy theo sự
phát tâm đóng góp của Quý Bạn đạo hàng tháng, hàng năm để chúng tôi có nguồn tài chánh thực hiện việc
bảo trì, sửa chửa thường xuyên.
Tuy Đức Thầy đã dạy chúng ta tự tu tự tiến ở bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng nếu chúng ta có một cơ sở thật
thụ, đó sẽ tạo phương tiện phát triễn đạo pháp vững mạnh hơn.
Một lần nữa, chúng tôi xin thành kính tri ơn Đức thầy cùng Quý Bạn Đạo đã dầy công đóng góp trước đây
để xây dựng Thiền Viện, đồng thời cũng luôn nhớ ơn Quý Bạn Đạo tiếp tục ủng hộ đóng góp duy trì ngôi
nhà tâm linh chung, mà nó có thể gọi là một di tích lịch sử của Vô Vi chúng ta .
Ngoài việc sử dụng Thiền Viện cho sự gặp gở đầu tháng và cuối tuần cho bạn đạo địa phương, niềm ước
mong cơ sở tâm linh này có thể trở thành một nơi cho khách quan tìm hiểu và tham quan trong ngày, đồng
thời cũng là một nơi thực tập thiền rốt ráo cho những hành giả ngắn hạng và dài hạng hay chăng ?
Với sự nhiệt tâm đóng góp của các bạn cho “Quỹ Bảo Trì Thiền Viện”, chúng ta sẽ có thể nâng cấp sử
dụng tạo một cơ sở phát triển đạo pháp cho mọi giới hữu hiệu hơn.
Sau đây gởi đến quý bạn đoạn thơ của một bạn đạo dâng lên cảm tưởng của mình về Thiền Viện
Thiền Viện Vĩ-Kiên ấn tích truyền
Ngói xanh vách đỏ luyện nhơn thiên
Hè thu mát mẽ đông hoa tuyết
Thường đến tham thiền điển tâm yên
Anh Em ơi đây là rừng thông
Anh em ơi cơ đồ tổ tông
Anh Em ơi chúng ta đồng lòng
Anh Em ơi thiền trở về không
Thiền trở về không, Anh Em ơi!
Kính tường,
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HAHVVHK-Nam California
Chi tiết : Xin Liên Lạc Cô Trần Lệ Quyên, hoặc Nguyễn Kim Anh để biết thêm chi tiết . Mọi phát tâm của
Quý bạn sẽ được khấu trừ thuế.
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
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
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THƠ
GIÚP MÌNH
Giúp người là tự giúp cho mình.
Phát triển tâm bi, chuyển tánh linh.
Vật chất pháp ngôn, công quả tạo.
Dịp may cứu khổ, ban vui tình.
Giúp mình cơ hội, duyên đưa dến.
Bồi đắp tam công, giải bất minh.
Mọi việc bồi đức, lập công học.
Giúp người tự giúp, mình quân bình.
Củ Chi, 20/8/2010
Bá Tùng
---THANH TRƯỢC LIÊN HỒI
THANH tịnh quay về ngộ cảnh Tiên
TRƯỢC khí tiêu tan trở lại hiền
LIÊN tục khai thông hành chánh pháp
HỒI sau sẽ thấu tỏ Hoàng Thiên.
Tân Phú, ngày 25-06-2010
Thanh Dũng
----KỶ NIỆM NGÀY LIỄU ĐẠO
Con hướng Đức Thầy không nén hương
Huấn từ của bé mấy ai tường ?
Tâm tâm tương ứng qui hồi ấy
Đời đạo phân minh bé quí thương
Nội cảnh trong ta nhìn rõ xét
Hùng tâm dũng chí vượt vô thường
Thương Thầy thực hiện theo gương tiến
Nguyện niệm sau này hiệp sĩ lương
24/06/2010
Phúc Tâm Cà mau
----AO NHÀ ÔNG TÁM
Ta về ta tắm ao ta
Ao nhà ông tám sáng lòa tình thương
Dù ai biến hóa khôn lường
Ta đây vẫn giữ con đừờng tự tu
10/08/2010
Phúc Tâm Cà mau
----CHUNG THIỀN
Hợp lực chung thiền dìu tiến nhau
Tạo thành sức mạnh vượt hà đào
Niềm vui tận hưởng thanh không ấy
Đồng đẳng trứơc sau chẳng thấp cao
10/08/2010
Phúc Tâm Cà mau

THUYẾT DUYÊN
( Kính tặng thượng tọa Thích Huyền Diệu)

Diệu huyền thay! Diệu huyền thay!
Trụ nơi đất phật thích ca thiện lành.
Quay về đất nước Việt Nam,
Hướng tâm hạnh đức đạo hành thế gian.
Giúp cho nhân thế dễ dàng,
Tận nơi chót mũi bắc cầu vượt sông.
Cà Mau thành phố xoay vòng,
Từ quang phật tổ thiện lòng thuyết duyên.
Giáo điều chân lý tạo giềng,
Trăm nhà phật tử đón niềm khai tâm.
Hiểu thâu phật pháp thậm thâm,
Quay về chân tánh phật lành mai sau.
Tùy duyên nhận thức nhiệm mầu,
Hióa duyên tận độ chúng sanh hướng cầu.
Vô sanh pháp hạnh cha trao,
Điển hồn hợp nhất Nam mô di Đà.
Cà Mau, 04-08-2010
Văn Phong
----NHỚ ĐỜI
Thời gian thấm thoát đong đưa,
Thu về dáng cũ người xưa đâu rồi.
Đi qua nhất kiếp đạo tôi,
Khai thông phật pháp để đời tiến tu.
Vô vi pháp quý giải mù,
Học khoa huyền bí vượt tù nghiệp tâm.
Mọi nơi bạn đạo siêng cần,
Tự khai luyện mở tâm thân quân bình.
Âm dương phối hợp tầm minh,
Chân như nội thức hồn nhiên thanh bình.
Thanh thanh, trượt trượt nơi mình,
Thông thông, suốt suốt nội tình thiền sinh.
Đạt khai nguyên lý niềm tin,
Điển hồn hợp nhất nhẹ xinh sau này.
Thiện tâm hạnh đức dựng gâỳ,
Ơn đền duyên pháp đêm ngày dựng xây.
Tình cha nghĩa mẹ hiếu ngay,
Nhớ lời khuyên nhủ thầy ôi nhớ đời.
Cà Mau, 27-08-2010
Văn Phong
----
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DI NGÔN ĐỨC THẦY
CÓ tâm hành triển pháp vô vi
TÂM đăng thức giác tỏ từ bi
THÌ khí thần tụ thành Thanh tịnh
CÓ thanh tịnh mới rỏ đường đi
SỰ tình thay đổi theo thần khí
CHIẾU độ tâm linh, thức giác tri
ĐỘ cứu chúng sanh, đường siêu thoát
CỦA trần thân nhiệm tu về cội
TÔI rèn đạo pháp, Phật chứng tri
II
NHỚ lời Thầy dặn trong Di Ngôn
TỚI lúc chia tay qui cội nguồn
TUI dầu cách trở Thiên và địa
LÀ chắc đường tu mới thoả lòng
TÔI luôn hoà điển trong mọi giới
GIÚP thông trời đất gọi là đồng
ĐIỂN tâm phát huệ chủ nhân ông
QUANG minh điển chiếu, sng chơn hồn
III
NGUYÊN chi sơ tánh bổn thiện
MỘT lòng một dạ quyết chí thiền
CUỘC đời thay đổi pháp không đổi
ĐỜI ấy nghiệp vồn ôm pháp luyện
CŨNG quy về cội đúng nghiệp duyên
HỌC đạo khai thông, chẳng luỵ phiền
KHÔNG còn mê nhiểm thân tâm sáng
HẾT còn phản biện mới hườn thiên
TVTLTC 03-04-2010
Minh Thạnh
----------MÊ và TỈNH
Khi Mê tao vẫn là tao
Tỉnh rồi mới biết trong tao có mầy
Khi Mê tao tưởng tao hay
Tỉnh rồi mới biết người hay là mầy
Khi Mê tao tưởng tao Thầy
Tỉnh rồi mới biết chính mầy Thầy tao
Lê Côn Sơn (TD Saigon Vietnam)
----

HÒ CHUNG TIẾN
Hò... ớ... ơ...
Ai ơi hãy nhớ dựng gầy,
Hạo thiên giờ tý tràn đầy khí thiên.
Mọi nơi lặng lẽ im lìm,
Mọi nơi lặng lẽ im lìm,
Mình đây luỵên mở hành thiền khai tâm.
Hò...ớ... ơ...,
Vô vi đạo pháp truy tầm,
Vô vi đạo pháp truy tầm,
Tầm lai kiến tánh, tầm lai kiến tánh,
Hồn nhiên...hồn nhiên thanh nhàn.
RAP
Vô vi tâm pháp thiền lành,
Khai thông bản thể vén màn vô minh.
Mỗi ngày nằm luyện chiếu minh,
Giải thông thân trượt nhẹ sinh nội tình.
Y theo phân rõ lượt trình,
Hạo thiên giờ tý đẹp xinh cho mình.
Soi hồn củng cố thần kinh,
Lư hương xạ nhiệt tâm tinh chân mày.
Bao lời chỉ dạy ở thầy,
Mười lăm phút đó sạt đầy điện năng.
Pháp luân thường chuyển xuyên mành,
Sáu hơi là đủ nhẹ nhàng thở thanh.
Luân xa khai mở nội thành,
Hà đào điểm đến nhiệm mầu ở sau.
Buông không thiền định tầm sâu,
Chân kinh khai mở xuất khâu tâm lành.
Hò... ớ.. ơ...
Duyên thiền luyện đạo tâm thành,
Tâm khai trí sáng nhẹ nhàng thanh cao.
Hiểu thâu chân lý nhiệm mầu,
Hiểu thâu chân lý nhiệm mầu,
Ơn đền pháp báo, ơn đền pháp báo,
Cha thầy tận trao.
RAP
Duyên thanh hiểu thấu cơ cầu,
Tâm thanh tương ứng bắc cầu phật tâm.
Điển tròn như ý thậm thâm,
Lạc di tự tại di đà nam mô.
Cà Mau, 31-08-2010
Văn Phong

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 7/12

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
THÔNG BÁO

Kính thưa quý bạn ,
Tháng 9 là tháng đáng ghi nhớ.
Để tưởng nhớ đến Đức Thầy,Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ,hân hoan giới thiệu
đến quý bạn một chương trình
KÍNH BIẾU MIỄN PHÍ
những băng giảng và kinh sách đặc sắc dưới đây :
123456789-

Quyễn Kinh sách tuyệt vời “ 53 Chương Kinh Tu Học “
Quyễn Kinh Sách ‘ Kinh A Di Đà “ của Đức Tổ Sư ,
Quyễn Kinh Sách “ Thượng Đế Giảng Chân Lý “
Quyễn Kinh Sách “ Phép Xuất Hồn “ của Đức Tổ Sư
Một dĩa MP3 “ 53 Chương Kinh Tu Học “
Một dĩa MP3 “ Nguyên Lý Tận Độ “
Một dĩa MP3 “ Kinh A Di Đà chú giảng “
Một dĩa MP3 “ Phụ Ái Mẫu Ái “
Một bộ băng thuyết giảng của Đức Thầy từ Việt Nam ra đến hải ngoại
( 32 dĩa MP3 ). Tài liệu tu học quí báu .
10- Một dĩa MP3 “ Tôi Tầm Đạo “ : Do bạn đạo ở Việt Nam phát tâm đọc
lại quyễn Tôi Tầm Đạo của đạo hữu Hồ văn Em
và được đạo hữu Hồ văn Em nghe và kiểm soát.
11- Một dĩa MP3 “ Địa Ngục Du Ký “
12- Một dĩa MP3 “ Thiên Đàng Du Ký “
13- Một dĩa MP3 “ Nhân Gian Du Ký “
14- Một dĩa MP3 “ Kim Thân Cha “ ( Thượng Đế Giảng Chân Lý )
15- Bộ hai dĩa CD “ Thực hành Tự Cứu “
16- Bộ hai dĩa CD : Giảng và Vấn Đạo đặc biệt
“Đại Hội Âu Á Tương Hội – Thailand – 1996 “
17- Bộ hai dĩa CD “ Giải đáp thắc mắc về phương pháp hành Thiền “
18- Một dĩa CD
“ Đạo Tâm “ ( Nghệ Sĩ Lệ Ba ngâm thơ của Đức Thầy )
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19- Một dĩa CD

“ 27 Câu hỏi của bạn đạo Úc Châu “ ( Những câu hỏi đặc
biệt rất ít người được biết )
20- Một dĩa CD “ 49 Chương Tu Đạo Kinh Nguyên Thủy “
( trong Thiên Đàng Du Ký )
21- Một dĩa DVD « Tôi là Ai ? « ( Tiểu Sử Đức Thầy Lương sĩ Hằng )
22- Một dĩa DVD “ Lợi Ích của Sự Ăn Chay “
23- Một dĩa DVD “ Chữa bệnh bằng phương pháp SHIATSU “
( do anh Ngô Minh hướng dẫn ,giúp ích rất nhiều cho bạn đạo hành Thiền )
Quý bạn có thể kính thỉnh tất cả hay những phần nào quý bạn cần đến.
Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, Quý bạn sẽ được Như ý .
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái ,
Võ Quang
• Xin lưu ý ,quý bạn có thể ghi tên ngay bây giờ .
Trong tháng 10/2010 ,chúng tôi bắt đầu gởi Kính Biếu đến quý bạn.

Thông Báo Về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29
“Phân Minh Đời Đạo”
Kính thưa quý bạn,
1)

Nếu quý bạn chưa gởi lộ trình chuyển vận, xin email về: aphancao@videotron.ca để Ban Chuyển
Vận cập nhật hóa danh sách đưa đón.

2)

Xin lưu y’ số phone ban chuyển vận như sau (là số local Las Vegas nên có thể dùng public phone
gọi tốn 50cents thôi:
Anh Phan Cao Thăng: 702. 372.5541
Anh Nguyễn Văn Sang: 702.373.6400

Trong trường hợp quý bạn có thay đổi giờ bay sau ngày 15 tháng 9, xin vui lòng thông báo cho BCV tại
các số điện thoại kể trên
3)

Xin quý bạn lưu ý về các điểm sau đây khi nhận phòng (Check-in) tại ENCORE:
Trưởng phòng cần có credit card (thẻ tín dụng)
Mỗi bạn đạo phải trình thông hành (passport) hoặc bằng lái xe (Driver’s License) để nhân viên khách
sạn kiểm lại tên trước khi giao chìa khóa phòng. Xin quý bạn cho nhân viên khách sạn biết TÊN HỌ
(Last Name/First Name) và số ID như đã ghi trên cẩm nang.

Thời gian nhận phòng: Giờ nhận phòng ở Hotel (check-in) là từ 3 giờ chiều trở đi. Trả phòng trước 12
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giờ trưa.
Lưu Ý: Khách sạn ENCORE đòi hỏi mỗi trưởng phòng phải trình thẻ tín dụng (credit card) khi check-in.
Nếu không có thẻ tín dụng, quý bạn phải đóng deposit tiền mặt (cash) tương đương 300 USD / 1 đêm, tức
1200 USD cho 4 đêm đại hội. Vì lý do trên, xin quý bạn nhớ chọn 1 trưởng phòng có credit card để tránh
phải deposit tiền mặt. Nếu có thẻ tín dụng, Khách sạn sẽ giữ số tiền tương đương 150 USD/ 1 đêm, tức 600
USD cho 4 đêm đại hội. Khách sạn phải giữ số tiền trên trong trường hợp khách có những chi tiêu phụ trội
(incidentals) như gọi ăn trong phòng (room service), ăn uống trong các restaurants của khách sạn, điện
thoại viễn liên ,v v…..
Tránh đụng vào khay kẹo trong phòng
Tại Khách Sạn Encore, mỗi phòng ngủ đều có một khay kẹo, chocolat, bánh ngọt v..v.. và một tủ lạnh nhỏ
đựng nước giải khát. Tuy nhiên, tất cả các món trên đều phải trả tiền thêm từ số tiền bạn đã deposit tại
Hotel. Nếu quý bạn không muốn vô tình trả tiền thêm, xin lưu ý bảng viết trong phòng như sau:
“Feel free to read the ingredients or count the calories. If you decide to indulge, and we hope you do,
items that are removed for longer than 60 seconds will be charged directly to your guest account.
Placing other items inside the bar may also incur charges to your guest account. Refrigerators for
personal items are available through Housekeeping.”
Bản dịch:
Quý bạn có thể đọc các vật liệu hoặc đếm số ca-lo trong các món ăn này. Nếu quý bạn muốn thưởng thức,
và chúng tôi mong như thế, xin quý bạn lưu ý các món ăn bạn cầm trong tay quá 60 giây (1 phút) sẽ bị
tính tiền vào tiền phòng của quý bạn.
Ngoài ra, tủ lạnh nhỏ chỉ dùng để nước giải khát của khách sạn (có tính tiền thêm). Nếu quý bạn
muốn để thức ăn của mình trong đó vẩn bị tính tiền. Nếu cần có tủ lạnh riêng, xin liên lạc với khách
sạn / housekeeping.
Xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo”,
Kính thư,
BTC Đại Hội Phân Minh Đời Đạo

Bạn đạo viết

VôVi Niềm Tin còn đó
Thưa quý bạn ,
Khi chúng ta hành Thiền theo Pháp Lý VôVi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp,chắc chắn chúng ta đã
có niềm tin vào pháp môn Tu Thiền này. Khi trình độ tâm linh phát triển ,chúng ta sẽ thấu hiểu thế nào là
Thế Gian Đô Thị Giả. Và Nhân Quả là thiện ác đeo sát bên mình.Chúng ta Tu Thiền là chăm lo cho phần
hồn,là cơ cấu chính của một con người tại thế. Còn tiền tài ,danh vọng là vật ngoài thân,giả tạm ,chợt có
chợt không. Một khi đã biết thế nào là điển quang ,thì mọi việc trên đời chỉ còn là phát tâm vô vụ lợi.
Xuống thế gian thân thể trần truồng ,khi bỏ xác vẫn hai bàn tay trắng. Vật chất là phương tiện để trau dồi
phần hồn qua các việc làm từ thiện ,bố thí, công quả.
Nhưng sau một thời gian liên lạc và tiếp xúc, chúng ta nhìn xung quanh ,bạn bè ta nhiều người còn
ham chức vụ ,thích tiền bạc ,hay so đo ,ham lợi lộc. Ngoài ra lại còn phe nhóm, tranh chấp ,hơn thua ?

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 10/12

Thưa quý bạn ,
VôVi trải qua một thời gian dài với nhiều thăng trầm,vui buồn lẫn lộn.Và hiện tại,VôVi nhìn từ bên
ngoài,một góc cạnh nào đó,chúng ta thấy được gì? Một tổ chức thiếu đoàn kết ? Một nhóm người chia
rẽ,nghi kị lẫn nhau ? Một Thầy ,Một Đạo ,mà hình ảnh không được tốt đến như thế sao? Tại vì Đạo
không hay? Hay tại vì người hành thiền thiếu chăm chỉ? Chúng ta thường tự hào Pháp Lý Vô Vi Khoa
Học Huyền Bí Phật Pháp ,là một pháp môn Tu Thiền tuyệt vời kia mà. Tôi nghĩ là các bạn đã có câu trả
lời. Tôi xin được không bàn thêm ở đây .
Thưa quý bạn ,
Nếu các bạn có dịp xem qua DVD Di Ngôn của Đức Thầy được thâu hình vào ngày 14 tháng 6 năm
2009,các bạn sẽ chứng kiến sự kiện nhiều câu hỏi được đặt ra , Đức Thầy im lặng ,không trả lời. Tại sao
vậy? không lẽ bài học được Đức Thầy bày ra , Đức Thầy lại giải giùm luôn cho hay sao? Cơn thanh
lọc,sàng sẩy, còn đang tiếp diễn. Những bài học cũ ,hình như chúng ta học chưa xong. Học chưa xong ,thì
phải học lại cho xong.
Mười điều tâm niệm của Vô Vi là kim chỉ nam cho hành giả Vô Vi trên con đường tu học.Tóm
lại,một hành trình cần khai triển và hoàn tất : Nhịn nhục ,nhẫn hòa ,tha thứ và thương yêu . Từ đó tinh
thần hòa đồng mới có cơ hội phát sinh.Hòa đồng là một đặc tính tốt của người Tu Thiền Vô Vi. Nhờ đó
chúng ta mới nhẹ nhàng trở về quê xưa ,chốn cũ.
Bài học khó ,không khó vì đề bài ra khó.Ma` khó vì chúng ta không chịu khó giải nó ra .Sự năng nổ
Tu Thiền là chìa khóa hóa giải bài toán khó đang xảy ra. Công phu,công quả ,công trình, là nền tảng cho sự
năng nổ Tu Thiền chăm chỉ của hành giả Vô Vi. Để góp vào một viên gạch cho nền tảng đó ,chúng ta thử
nhìn qua một phương thức có thể thực hiện được như sau :
Trẻ Trung hóa Sinh Hoạt Vô Vi .
Thưa quý bạn ,
Tuổi trẻ là sức sống ,là hình ảnh của tương lai , là sự phát triển,là nền tảng lâu dài.Tuổi trẻ làm việc
hăng say,dễ hòa đồng , kiến thức mới mẽ ,cấp tiến.Va` quan trọng hơn hết ,là tuổi trẻ co’ lòng vị tha và
không có thành kiến
Chúng ta nên tạo hoàn cảnh và cơ hội để tuổi trẻ góp phần vào phương trình phát triển Vô Vi. Qua
thời gian ,tôi đã thấy có rất nhiều bạn trẻ sẵn sàng tham gia. Tôi thử nêu ra đây vài thí dụ :như Trần thị Mỹ
Quyên ,Nguyễn Mai Thanh Thảo , Phương Quỳnh ( con chị Nguyễn thị An MN ),Trần quang Lực ,Lê
Hùng , Dương anh Minh ,Tony, Hồng hoàng Sơn ,bác sĩ Bích,kỷ sư Trinh( con anh chị Quang –FL ),3
người con của anh chị Nguyễn văn Sang ở Las Vegas , Hoàng con chị Kim Anh ở Canada ,Cao Giải
Minh,v.v….Mời các bạn giới thiệu thêm.
Các anh chị Hội Trưởng,và các bạn lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm đã từng sinh hoạt trong thời gian
qua ,có thể họp thành « Ban cố vấn sinh hoạt Vô Vi « , để giúp đở mọi mặt cho các bạn trẻ tạo sinh khí
mới cho Vô Vi.
Nếu trong Đại Hội Vô Vi ở Las Vegas năm nay ,có sự tham dự của các thành viên trẻ vừa ý, chúng ta
thực hiện được điều này ,thì thật là tuyệt diệu .
Thưa quý bạn ,
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Vô Vi muốn bảo tồn và phát triển tốt đẹp ,chúng ta cần hăng hái đóng góp ý kiến xây dựng, trình bày
thành thật , giới thiệu những bông hoa tươi mát, để vườn hoa Vô Vi mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp và thơm
ngát.
Với lòng chân thành ,những ý kiến thô thiển vừa được trình bày , mong rằng sẽ được quý bạn đón
nhận bằng những tâm hồn đạo pháp .
Thành thật cảm tạ.
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái ,

Võ Quang
Thủ Đô Washington- Hoa Kỳ ,tháng 9 năm 2010
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