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Số:  792  Ngày: 12 tháng 09 năm 2010 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ  24/11/2000 đến 30/11/2000 
 

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) Quí thương nhau có hữu ích gì không? 
2) Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ban chiếu bằng cách nào? 
3) Ðiện năng của tình người ra sao? 
4) Sự khổ do đâu mà có? 
5) Qui hội tình người là qui hội làm sao? 
6) Trung tâm bộ đầu là nơi hội tụ và xuất phát hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ phải không? 
7) Tại sao người tu thiền lúc nào cũng quyến luyến đường tu? 
 
 

 
 
 
 

Vuõ Truï
 

Vuõ truï phaân haønh thoâng ñöôøng ñaïo 
Xuaát phaùt tin laønh töï öôùc ao 

Quí töôœng Trôøi cao qui hoäi toát 
Thaønh taâm xaây döïng tieán haønh cao 

 
Vĩ Kiên
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1) Atlantic city, 24-11-2000 4:45 AM 
Hỏi: Quí thương nhau có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa quí thương nhau trong tinh thần xây 
dựng rất hữu ích 
  Kệ: 
 Thương quí thâm tình tự tiến tu 
 Thâm tâm tự đạt tình giao cảm 
 Tình thương vô tận điều cao quí 
 Chuyển thức bình tâm tự xét suy 
 

2) Atlantic city, 25-11-2000 5:55 AM 
Hỏi: Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ban chiếu 
bằng cách nào? 
 
Ðáp: Thưa trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ban 
chiếu khi trung tâm bộ đầu hướng thượng 
  Kệ: 
 Hướng tâm thanh nhẹ hội chung hành 
 Trí tuệ khai minh hưởng trọn thanh 
 Ban chiếu không ngừng tâm minh giác 
 Thực hành qui hội ý chơn hành 
 

3) Atlantic city, 26-11-2000 1:40 AM 
Hỏi: Ðiện năng của tình người ra sao? 
 
Ðáp: Thưa điển năng của tình người hướng về 
tâm không, không còn lý luận và tranh chấp 
  Kệ: 
 Ðiện năng kết hợp hướng về thanh 
 Lý luận không tu tự giựt giành 
 Tạm bợ cuộc sống không lý thú 
 Tranh giành tạo khổ chẳng thông hành 
 

4) Atlantic city, 27-11-2000 7:30 AM 
Hỏi: Sự khổ do đâu mà có? 
 
Ðáp: Thưa sự khổ do tập quán xấu tạo thành nghiệp 
lực dây dưa rất khó dứt khoát 
  Kệ: 
 Thân tâm tự hủy lâu thành khổ 
 Bất ổn tâm thân tạo nấm mồ 
 Ăn uống loạn xạ tâm yếu ớt 
 Thân hành ô trược khó nam mô 
 

5) Atlantic city, 28-11-2000 5:50 AM 
Hỏi: Qui hội tình người là qui hội làm sao? 
 
Ðáp: Thưa qui hội tình người là phải dấn thân tu 
thiền thì mới qui hội được tình người 
  Kệ: 
 Quân bình điển giới chuyển tâm linh 
 Ý thức tâm tu tự sửa mình 
 Tiến bước không ngừng tình chuyển thức 
 Bình tâm học hỏi rõ hành trình 
 

6) Atlantic city, 29-11-2000 6:40 AM 
Hỏi: Trung tâm bộ đầu là nơi hội tụ và xuất phát hòa 
hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ phải 
không? 
 
Ðáp: Thưa trung tâm bộ đầu là nơi hội tụ hào quang 
tùy duyên thực hành 
  Kệ: 
 Duyên lành hội tụ ở trung tim 
 Xuất phát qui y Phật chánh trình 
 Ðường đi dứt khoát tùy duyên thức 
            Hành thông đời đạo cứu tâm mình 
 

7) Atlantic city, 30-11-2000 9:00 AM 
Hỏi: Tại sao người tu thiền lúc nào cũng quyến luyến đường tu? 
 
Ðáp: Thưa người tu thực hành lúc nào cũng tự nhắc nhở hành tu và phát triển 
  Kệ: 
 Thực hành chánh pháp tự hành thông 
 Giải quyết thâm sâu quyền tận dụng 
 Khai triển tâm linh cùng triển học 
 Chơn tình bộc phát chẳng cầu mong 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Vấn đạo tại Ðại Hội Thanh Tịnh (Prague – 2000) 

 
25. – Vấn : Thưa Thầy nguyên tử là gì? Nó có lợi ích gì cho nhơn sanh và vũ trụ không?  
Đáp : Nguyên tử, phản động lực nó tạo sự dũng mãnh cho nhơn sanh tiến hóa.  Nguyên tử phản động lực 
mới thấy sự đau khổ thực tâm mà xây dựng tình thương và đạo đức. 
 
26. – Vấn : Thưa Thầy, Thầy có nói Thầy cũng là người kham khổ tại trần; Cũng hưởng như các con, cũng 
biết đau khổ, biết thương yêu, cũng biết xử dụng sự sáng suốt để dẹp tự ái. Nếu các con không thực hành là 
các con tự phản lấy chính các con, không phải phản Thầy. Tuy rằng Thầy đã nói như vậy, nhưng ân nghĩa 
và tình Thầy trò chúng con không thể quên được. Ơn tái tạo là dìu dắt chúng con về tâm linh bao nhiêu lâu 
nay làm sao có thể phủ nhận. Thưa Thầy cũng như Đại Hội ngày hôm nay, không có Thầy làm sao chúng 
con có thể quy tụ về nơi đây để học đạo nơi Thầy, nơi bạn xin Thầy cho lời minh giải. 
Đáp : Qua những hành trình động loạn từ nhiều kiếp, mọi nhơn sinh ở đây không phải là mới một ngày hai 
ngày đâu, mấy ngàn năm cũng có. Qua những hành trình động loạn tự thức mới nắm vững đường đi. Cho 
nên tôi thường nói, khổ, khổ, khổ, mới bước vào biên giới Phật pháp, mà buông bỏ tất cả thế sự để tiến về 
thanh tịnh mà thôi. Như ngày hôm nay tất cả bạn đạo có sự hiện diện ở đây đã buông bỏ. Về đường đời đã 
buông bỏ rất nhiều, cho nên hôm nay mới  có hội tụ thành một Đại Hội Tết Vô Vi ngày hôm nay. Nhưng 
phải tiếp tục dứt khoát để đi, tiến tới thẳng một đường thay vì quanh quẹo nữa. 
 
27. – Vấn : Thưa Thầy tại sao có bạn đạo tu chưa được bao lâu, sau khi chết được Thâ`y cho biết hồn bạn 
đó được lên núi Côn Lôn Sơn tiếp tục tu. Có bạn đạo khác tu đã khá lâu. Có nghĩa là bạn đạo đó đã tham 
dự sinh hoạt trong Vô Vi  khá lâu, sau khi chết phần hồn lại đi xuống địa ngục, xin Thầy minh giải cho 
chúng con được rõ. 
Đáp : Cái đó là tôi đã phân tách luật nhân quả cho mọi người. Chúng ta làm người nhân tốt thì quả tốt, 
nhân xấu thì quả xấu. Cho nên cái định luật của trời đất rất khe khắt không phải giỡn như người đời thấy 
không nói gì, muốn làm gì thì làm, đó là tạo loạn tâm cho chính mình rồi đi tới chổ khùng điên, bịnh hoạn 
không cứu được. 
 
28. – Vấn : Thưa Thầy từ quang là gì? 
Đáp : Từ quang là sự thanh nhẹ kết hợp trong tiểu thiên địa này hướng thẳng về sự thanh tịnh của càn khôn 
vũ trụ mới tạo được từ quang. 
 
29. – Vấn : Thưa Thầy thiền định nghĩa là gì? 
Đáp : Thiền định là chúng ta có cái pháp soi hồn, pháp luân và thiền định, phân giải cho nó rõ rệt khử 
trược lưu thanh, hội tụ nó mới định. Định nghĩa là nó nhập với luồng điển Đại Bi để nó tiến thẳng về Niết 
bàn thiên giới. 

 
Thầy giảng về : Tinh thần phục vụ 

 
« Những người thành tâm phục vụ người ta không có kể giờ giấc, chỉ làm cho xong công việc 
cho mọi người cộng hưởng mà thôi, cái hạnh đức đó bên trên người ta ghi hết, lúc nào cũng ghi 
cái hạnh đức người đã làm mà không bao giờ kể công ... 
 
Tâm chúng ta hướng thanh tịnh mà nó tạo động là  chúng ta không nhận nó nữa, là nó phải đi, 
thì nó phải rời  khỏi..." 
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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, 

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. 
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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 nhà- 
3.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 năm-  
12.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 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh Lê Tấn Quốc mất ngày 05 tháng 9 năm 2010 lúc 6 
giờ sáng tại Tây Úc Perth, hưởng thọ 45 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ  
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn 
 
Hội Ái Hửu Vô Vi Tây Úc xin chia buồn cùng gia đình anh Lê Tấn Quốc và cầu nguyện cho hương hồn 
Anh được về nơi an lành thanh nhẹ . 
 
Hội Ái Hửu Vô Vi Tây Úc  
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THƠ 
             ĐẠI LỄ GIÁP NĂM 
ĐỨC THẦY LƯƠNG SĨ HẰNG –VĨ KIÊN  

 
Đại lễ giáp năm Đức Phật Thầy  
Hai ba tháng chín Canh Dần Tây 
Chung thiền hướng thượng nhớ Sư Phụ 
Cứu độ quần sanh khắp đó đây 
Pháp lý Vô Vi hiện đại nhất 
Dễ tu dễ tiến thiện lành thay 
Có tâm nhận được hồng ân chiếu 
Tâm điển đưa ta hội ngộ Thầy      
        NMADĐP- Vạn Vật Thái Bình   
                Cà Mau, 08-09-2010 
                   Út Hoa Kính bái 
                        ----- 
              2.LỄ GIÁP NĂM 
Lễ giáp năm Thầy con rất buồn 
Thầy yêu vắng bóng trở về nguồn 
Đàn con ở lại lòng lưu luyến 
Thương nhớ vô vàn ngấn lệ tuôn 
Dũng chí công phu không gián đoạn 
Mười Điều Tâm Niệm thực hành luôn  
Thầm tu tự cứu Vô Vi pháp 
Sống hạnh tâm không vượt bể nguồn  
    NMADĐP- Vạn Vật Thái Bình 
         Cà Mau,08-09-2010 
           Út Hoa Kính bái 
                       ----- 
                 GIỔ THẦY 
Mùng năm tháng tám giổ Thầy 
Ngày này năm trước Phật Thầy qui Thiên 
Thầy đi để lại lời khuyên 
Thương yêu xây dựng tạo nền thăng hoa 
Một năm thấm thoát đã qua 
Nhớ ngày năm ấy mua hoa tặng Thầy 
Phi trường Sơn Nhất còn đây 
Quay phim chụp ảnh phút giây gặp Thầy 
Duyên lành mới có hôm nay 
Thầy truyền tam pháp mở khai tâm hồn 
Lời Thầy thuyết giảng trường tồn 
Thầy về Thiên cõi tiếng đồn bay xa 
Ai mà niệm Phật Di Đà 
Sớm ngày đạt pháp cùng Cha độ đời 
                            TPHCM, 5-9-2010 
                                   Minh Vô Vi 
                         ----- 
 

 TRỞ VỀ ÁNH SÁNG THIÊNG LIÊNG 
Mùng 5 tháng 8 Thầy đi 
Về nơi Thiên Tổ Vô Vi đạo tràng 
Phật Thầy đáo hội Thiên Đàng 
Hòa cùng Thiên giới an nhàn thảnh thơi 
Phật Thầy đổi xác đổi dời 
Vô sanh vô tử sáng ngời Hồn linh 
Phật Thật cứu độ chúng sinh 
Trọn đời cống hiến hành trình độ tha 
Hoàn thành xứ mạng Di Đà 
Hồn về Thiên Quốc vĩnh an đời đời. 
                               TPHCM,5-9-2010 
                                    Minh Vô Vi 
                        ------ 
                LẠC DI HÀNH 
Thời gian thắm thoát lại tròn năm 
Tháng tám năm rồi Thầy mãn phần 
Chân lý thuyết ngôn đời mãi giảng 
Chỉ còn để lại ở ghi âm. 
Một đời khai đạo vô vi pháp 
Bạn đạo năm châu duyên tiến tầm 
Phật pháp diệu thâm về bổn tánh 
Thiện lành ý nguyện trí tâm thanh. 
  
Điển tròn tròn mãi lý chơn lành 
Hòa uyển càn khôn thanh giới thanh 
Luôn chuyển chuyển luôn nhiên hạo khí 
Hỗn nguyên khí quyển đó tròn quanh. 
Vô vi pháp báo thầy truyền lại 
Duyên định người sau đó xuyên tầm 
Mọi thứ tiềm tàng tâm phật tánh 
Chân như hội tụ lạc di thành. 
               Cà Mau, 05-09-2010 
                     Văn Phong 
                           ---- 
  THẤT CHƠN NHƠN QUẢ TRUYỆN 
Thất Chơn khổ luyện tiến thâm sâu 
Cảm hóa nhân gian hiển đạo mầu 
Dìu dắt nhân sinh ly khổ ải 
Sửa tâm, rèn đức, hạnh làm đầu. 
                 TĐ. 05-09-2010 
              TS. Vô Phương Trụ. 
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               TÌNH ANH TÌNH EM 
Siêu tình huyền uyển ẩn mình, 
Tình em xao xuyến cảnh hình vô minh. 
 Tình anh trôi nổi hành trình, 
Trường đời học hỏi học tinh nội tình. 
Lòng anh trỗi dậy tầm sinh, 
Hằng đêm thiền định lặng thinh truy tìm. 
Trải bao ngăn cách thế tình, 
Biết bao cách trở bởi tình thế gian. 
Đạt thâu bài vở gian nan, 
Nội tầm định thức ngỡ ngàng nhớ em. 
Mong chờ tác hợp tình em, 
Tình thương cao thượng anh em dung hòa. 
Ngộ khai chân tánh di đà, 
A di đà phật cảm hòa âm dương. 
Cùng chung hòa uyển một phương, 
Khai kinh vô tự tận tường hư vô. 
               Cà Mau, 03-09-2010 
                      Văn Phong    
                                         ----- 

         HÒ TÌNH THƯƠNG 
Hò...ơ...ơ 
Tình thương chan chứa tình thương, 
Tình thương sống động, tình thương hợp miền. 
Tình thương dự khóa chung thiền, 
Tình thương xây dựng 
Tình thương xây dựng khắp miền năm châu. 
Hò...ơ...ơ 
Tình thương trao đổi cho nhau, 
Tình thương như thể tình thương thuở nào. 
Tình thương nhịp sống cơ cầu, 
Tình thương tiến triển 
Tình thương tiến triển bắc cầu thanh cao. 
Hò...ơ...ơ 
Tình thương đạo đức đi đầu, 
Tình thương cao cả cùng đào tầm thâu. 
Tình thương chân lý thậm sâu, 
Tình thương mở rộng 
Tình thương mở rộng học theo cha thầy. 
                       Soạn lại Cà Mau, 08-09-2010 
                                    Văn Phong 
                           ----- 
              ĐỜI ĐẠO GIẢI THOÁT 
ĐỜI vẫn sống vui với mọi người 
ĐẠO luôn thanh tịnh khắp nơi nơi 
GIẢI mê,giải chấp về bến giác 
THOÁT cảnh lầm than nẻo luân hồi 
           Tân Phú ngày 25-06-2010 
                THANH DŨNG 

                       ----- 
                     HƯ VÔ 
Xác thân tứ đại, chỉ hư vô. 
Giàu khó ra đi, một nấm mồ 
Sanh Lão Bệnh Tữ, thân thọ lảnh 
Đến ngày hoàn trả, dứt hơi thô. 
Chỉ còn thần thức, nương theo nghiệp 
Trở lại trần gian, phá trận đồ. 
Phá trận chấp mê, do bảo thủ. 
Pháp thiền tự tại, trấn nam mô. 
           Củ Chi, 21/8/2010 
                BáTùng 
                     ----- 
                        ----- 
         NÓI TỐT HAI BÊN 
                    *** 
phe nào kính Bé đều anh em  
chấm dứt dèm pha chuyện bớt thêm  
nói tốt hai bên công đức lớn 
từ bi hỷ xả đạo bình êm  
       Phúc Tâm Cà Mau 20/8/2010 
                          ----- 
             PHẬT YÊU NHIỀU  
                           *** 
chơn hành đạm bạc chẳng cần nhiều  
không thiếu một đồng nhẹ tiến siêu  
nuôi dưỡng thân tâm bằng hạnh đức 
thượng ngươn phán xét Phật yêu nhiều  
         Phúc Tâm Cà Mau 26/6/2010 
                        ---- 
                MỚI TIẾN SIÊU  
                         *** 
lý thuyết ai nói cũng thật siêu  
quay về tự dạy khỏi tiêu điều  
minh tâm kiến tánh mới không rớt 
sáu cửa mở thông mới tiến siêu  
         Phúc Tâm Cà Mau 12/6/2010 
                          ----- 
                     DU LỊCH 
                             *** 
thắng cảnh xinh xinh  quá hũu tình 
lừng khừng không nở dứt trần duyên  
đêm thiền mơ mộng tưởng hình hiện  
dừng lại thương thương mất mối giềng  
              Phúc Tâm Cà Mau 1/6/2010 
                        ----- 
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THẤT CHƠN NHƠN QUẢ 
THẤT trùng la võng bủa giăng giăng 
CHƠN pháp hành truy rõ Lẽ Hằng 
NHƠN đạo chưa tròn, Thiên đạo viễn 
QUẢ nhân, vay trả, luật công bằng. 
               PN. 05-09-2010 
             TS. Không Không. 
                         ----- 
           ĐIỂN GIẢI NGHIỆP TÂM 
Chỉ có Điển giải nghiệp tâm, 
Quẩn quanh văn tự mê lầm Sắc Không. 
Ngữ ngôn lý luận lòng vòng, 
Say mê vọng tưởng tréo tròng nghiệp duyên. 
Ai người thật muốn quy nguyên, 
Hãy vào Điển giới phá xiềng vô minh ! 
Thong dong cất bước đăng trình, 
Vượt trên ràng buộc sắc thinh tục phàm. 
                PN. 06/09/2010 
              TS. Không Không. 
                    ---- 
                 BUỒN 
Buồn vì nhơn lọai chẳng lo tu 
Buồn cảnh trần gian chốn ngục tù 
Buồn cỏi ta bà đầy khổ nảo 
Buồn đời đạo pháp quá mờ lu . 
               *** 
                VUI 
Vui vì nhơn lọai biết lo tu 
Vui thóat trần gian chốn ngục tù 

Vui chuyển ta bà thành cực lạc 
Vui đường đạo pháp hết mờ lu . 
       Cà Mau -05.09.2010 
          Phùng Văn Tân 
                    --- 
             GIỔ THẦY 
KỶ NIỆM MỘT NĂM GIỔ ĐỨC THẦY. 
CHÚNG CON TƯỠNG NIỆM TẠI TÂM ĐÂY 
NHỚ VỀ NHỮNG LỜI THẦY THƯƠNG DẠY 
HỔ TRỢ ĐƯỜNG TU, TẠO ĐIỂN DẦY. 
GIỬ VỮNG MỐI GIỀNG, HÀNH ĐÚNG PHÁP 
THƯƠNG YÊU THA THỨ, ĐẮP BỒI XÂY. 
GIỔ THẦY TU SỬA, TRẢ ƠN TẠO. 
TINH TẤN THIỀN TU, ĐÚNG Ý THẦY. 
             CỦ CHI, 06-09-2010 
              BÁ TÙNG 
                ----- 
          TIỂN BẠN LÊ TÂN QUỐC 
GẶP NHAU ĐÀM ĐẠO, QUÍ TÌNH THÂN 
VỘI VẢ RA ĐI, KHỎI CÕI TRẦN. 
THƯƠNG TIẾC BẠN HIỀN, ĐÃ MÃN NHIỆM. 
TRỞ VỀ QUÊ CŨ,  CÕI TOÀN CHÂN 
VIỆT NAM BẠN ĐẠO, CÙNG CHUNG CHÚC. 
BẠN QUỐC QUI NGUYÊN, CỰC LẠC  PHẦN 
XÂY DỰNG THIỀN ĐƯỜNG, XONG NHIỆM VỤ. 
RA ĐI THANH NHẸ, HƯỠNG HỒNG ÂN. 
           CỦ CHI, 07/9/2010 
            BÁ TÙNG 

 
Thông Báo Về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29 

“Phân Minh Đời Đạo” 

Kính thưa quý bạn, 
  
1) Ban Chuyển Vận sẽ đưa đón quý bạn từ phi trường về khách sạn ENCORE trong các ngày 17, 18, 

19, 20 tháng 9, và ngày về là 24 và 25 tháng 9. Nếu quý bạn đến sớm hoặc trễ hơn các ngày kể trên, xin 
quý bạn vui lòng tự túc 
BCV sẽ chờ ở  nơi lấy hành lý “Information Both” 

 
2) Xin quý bạn lưu ý: Giờ nhận phòng khách sạn là sau 3 giờ chiều (check-in), giờ trả phòng khách 

sạn là trước 12 giờ trưa (check out) 
 
3) Chương trình trong cẩm nang không thay đổi. Ngày 20 tháng 9, xin quý bạn dến dự buổi họp để 

biết thêm tin tức tổng quát và tổ chức đi ăn trưa và ăn chiều trong 3 ngày đại hội.  
Thứ Hai   20.09.2010  lúc 21:00 – 22:00 tại phòng họp BEETHOVEN (trên lầu, khu Convention). 
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4)   Khi quý bạn lãnh Bảng Tên vào ngày 20 tháng 9, quý bạn sẽ nhận thêm các phiếu ăn trưa và   vé đi 
Tour Grand Canyon cho các bạn đã ghi danh và đóng tiền. Xin quý bạn giữ kỹ các phiếu ăn trên vì 
BTC không thể hoàn lại nếu bị thất lạc. 

 
5)  Chúng tôi sẽ webcast trực tiếp chương trình đại hội từ ngày 20 tháng 9 2010 9:00pm (giờ Las Vegas) 
và quý bạn đạo có thể vào URL sau đây để xem: :  http://www.ustream.tv/channel/dai-hoi-vovi-2010  
 

Xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo”, 

Kính thư, 

BTC Đại Hội Phân Minh Đời Đạo 

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

TƯỞNG NHỚ ÂN THẦY 
(Kỷ Niệm 1 Năm Ngày Thầy Viên Tịch) 

 
VỌNG CỔ (2 CÂU) 

 
(Trăng Thu Dạ Khúc) 

Biết bao kỷ niệm thâm tình lòng con mãi khắc ghi. 
Ân nghĩa của Thầy - Quả thật cao dày. 

Lòng con xin nguyện với trăng sao,  
Vẫn luôn giữ vẹn đường tu báo thâm ân. 

Trọn đời công phu - Trọn kiếp hành thiền. 
Quyết luôn giữ vững một đường tu không đổi thay. 

 
(Vọng Cổ) 

5/. Dù có Thầy hay không thì chúng con vẫn nguyện với lòng bền tâm tu học, thề gìn giữ trước sau như 
một để đền đáp ơn Thầy_  Khó khăn gian khổ, chúng con vẫn hành luyện đêm ngày_  Vắng Thầy rồi 
chúng con càng thương nhớ, lại càng quyết chí kiên cường hành triển thăng hoa_  Xác thân Thầy dẫu đã 
cách xa, nhưng Ân Điển của Thầy vẫn không hề xa cách. Chúng con hằng đêm thừa tiếp Thanh Quang tận 
độ, để mai sau được hội ngộ cùng Thầy_ 
 
6/. (Lưu Thủy Hành Vân) 
Ân Thầy bao la. Chúng con nguyền ghi tạc trọn đời. 
Dù đời đổi thay. Chúng con vẫn quyết một lòng tiến thăng. 
Dốc lòng tu sửa, đáp tạ ơn Thầy bao năm dạy dỗ. 
Tự cứu chính mình, thoát cảnh đau khổ của đời trầm luân. 
Đáp tạ ơn Thầy, chúng con thăng tiến trở về nguồn cội xưa. 
 
(Vọng Cổ) Thầy ơi, chúng con xin Thầy minh chứng, chúng con thành tâm nguyện mãi theo bước chân 
Thầy_ 

 
Hôm nay họp mặt sum vầy, 

Bùi ngùi, tưởng nhớ đến Thầy chúng con; 
Một lòng một dạ sắc son, 

Chúng con thề quyết hành tròn Đạo Tâm. 
 

* Micro Tech, 12h00’, ngày 03/09/2010 
M VC. Thiền Tâm. 

 


