Số: 795 Ngày: 03 tháng 10 năm 2010

Hoøa Thanh
Hoøa thanh chung haønh minh chôn phaùp
Khai trieån chính mình töï giaùc trình
Trí tueä phaân minh haønh chuyeån tieán
Thaønh taâm xaây döïng chuyeån thaân hieàn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 15/12/2000 đến 21/12/2000
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) Tu làm sao mới tiến được?
2) Làm sao giải được nghiệp thân?
3) Lo tu sửa tâm cuối cùng sẽ được gì?
4) Làm người trung tín có hữu ích gì cho gia đình không?
5) Chuyện gì là quan trọng?
6) Hướng thượng cầu xin cho mẹ hiền khỏe mạnh có hữu ích gì không?
7) Quí yêu mẹ hiền có rõ gốc Trời sanh hay không?
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1) Atlantic city, 15-12-2000 2:20 AM
Hỏi: Tu làm sao mới tiến được?

2) Atlantic city, 16-12-2000 3:55 AM
Hỏi: Làm sao giải được nghiệp thân?

Ðáp: Thưa tu thực hành thì mới tiến được, bằng tự
sửa tâm sửa tánh thì mọi sự sẽ xong
Kệ:
Dấn thân thực hành tâm xây dựng
Trí tuệ phân minh tự tiến từng
Sửa tiến mỗi ngày đều được độ
Thực hành chánh pháp hợp cao tầng

Ðáp: Thưa muốn giải được nghiệp thân thì cần phải
ăn uống nhẹ nhàn thì mới tránh được nghiệp sát
Kệ:
Trường chay tránh nghiệp vọng theo
Giải phần độc tố xác thân đeo
Tạo khổ triền miên trong xác thú
Máu không thông cảm thân nghèo

3) Atlantic city, 17-12-2000 2:15 AM
Hỏi: Lo tu sửa tâm cuối cùng sẽ được gì?

4) Atlantic city, 18-12-2000 5:05AM
Hỏi: Làm người trung tín có hữu ích gì cho gia
đình không?

Ðáp: Thưa siêng tu sửa tâm tánh cuối cùng sẽ được
kết quả sáng suốt
Kệ:
Chuyên tu sẽ sáng trí tâm tịnh
Mở trí khai tâm giúp chính mình
Dứt khoát tu hành không luyến tiếc
Quân bình tự đạt tự giác minh
5) Atlantic city, 19-12-2000 4:05 AM
Hỏi: Chuyện gì là quan trọng?
Ðáp: Thưa chuyện tự cứu là quan trọng
Kệ:
Giúp mình là chuyện rất tối cần
Lưu ý chơn tâm xét rõ ân
Ðường đạo chơn hành không gián đoạn
Thanh thoát tự tu tự xét tâm

Ðáp: Thưa làm người thực thi trung tín đối với gia
đình thật sự có đường lối xây dựng cho chung
Kệ:
Trung tính đứng đầu tâm bớt động
Tự tu tạo dựng rõ một lòng
Cứu mình cứu họ là đường tiến
Xây dựng bền lâu tự ngoài trong
6) Atlantic city, 20-12-2000 5:15ÁM
Hỏi: Hướng thượng cầu xin cho mẹ hiền khỏe
mạnh có hữu ích gì không?
Ðáp: Thưa hướng thượng cầu xin cho mẹ hiền khỏe
mạnh và bình an rất đúng đường cho người hành
pháp Vô Vi
Kệ:
Hướng tâm về mẹ triển từ bi
Nhịn nhục thương yêu cũng tại vì
Dứt khoát thực hành trong tận độ
Quí yêu mẹ hiền tự tâm ghi

7) Atlantic city, 21-12-2000 4:55 AM
Hỏi: Quí yêu mẹ hiền có rõ gốc Trời sanh hay không?
Ðáp: Thưa quí yêu mẹ hiền thật sự có cơ hội hiểu được nguyên lý Trời sanh
Kệ:
Kết tụ thực hành rõ ý thanh
Hành trình rộng mở hiểu nguyên căn
Chào đời sáng trí duyên tiền định
Học hỏi không ngừng tự giác minh
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Thanh Tịnh(Prague -2000)
41. - Vấn: Thưa Thầy, bài thơ Đai Hội Thanh Tịnh có câu thơ chúng con chưa được hiểu rõ, xin Thầy giải
cho bài thơ như sau:
Thành tâm tin yêu sửa chính mình
Giai huân điễn giới tự tâm minh
Lòng thành tự giác gieo duyên thức
Vững chí bền tâm hiểu chính mình.
Thưa Thầy thế nào Giai huân điễn giới, xin Thầy chỉ dạy cho, cám ơn Thầy.
Đáp: Khi mà chúng ta tu tháo gỡ được cái điễn trược thì luồng điễn luân lưu nó mới đi lên; tưởng đến cái
gì nó cũng đi lên chớ không đi xuống nữa. Giai huân là đi lên, đi lên tới vô cùng nó mới tự thức được. Cho
nên có bạn nhiều khi nhẹ có điễn rút nói giai huân.
42. - Vấn: Thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con thế nào là âm thanh thiêng liêng giải, giới bên
trên chuyển dạy mới là tịnh.
Đáp: Bởi vì cái luồng điễn chánh của càn khôn vũ trụ, là trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Mọi
người không có luồng điễn đó thì không có sự sống. Chúng ta hội tụ được tiến hóa theo đường tiến đó
chúng ta mới đạt được vô cùng
43. - Vấn: Thưa Thầy giảng cho thế nào là nhân quả là cánh cửa của Vô Vi?
Đáp: Nhân quả là cánh cửa của Vô Vi, khi mà các bạn tu nói tôi tiến, nhưng các bạn làm bậy tự nhiên bị hạ
tầng công tác, luồng điễn bạn giáng lâm xuống trong tình dục, rồi sanh ra bịnh hoạn rồi chết một cách tức
tưởi không biết trước được.
44. - Vấn: Thưa Thầy, tại sao tu để mở điễn bộ đầu thì mới thấy rõ và nghe rõ được?
Đáp: Vì chúng ta có bộ đầu, có thể xác, chúng ta thấy rõ thần kinh chằn chịt, cấu trúc tư siêu nhiên hình
thành không phải chuyện giỡn chơi đâu. Cái của các bạn có chấn động tương đồng với cả càn khôn vũ trụ,
tùy các bạn hướng thượng hay hướng hạ đó thôi. Hướng hạ thì tranh chấp, hướng thượng thì giải mở mới
có cơ hội đi tới vô cùng.
45. - Vấn: Thưa Thầy, tại sao con người làm điều ngay thẳng, lại tiến hóa, học hỏi thăng hoa. Người đó
gọi là người có của. Có của đây là sao?
Đáp: Có của là có cái vốn điễn quang phát triển đi lên kêu là người có của. Người đó làm cái gì cũng thật
tâm thật tình, không sợ dèm pha, phá quấy.
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THƠ

Tâm-Linh
CON ĐƯỜNG
Vui có Thi-văn suối Đạo mầu,
Pháp tu để luyện những đêm thâu ;
Có ơn Trời Phật trong tâm-thức,
Có Điễn Thanh luôn rút bộ-đầu.
[
Vui có kho-tàng chôn tại tâm,
Có tình Sư-Phụ rất uyên-thâm,
Có bao đồng-đạo chung giềng-mối,
Qui-tụ Tâm-Linh vững tiến thầm.
[
Vui có Vía Hồn, có vạn-linh,
Đồng tu đồng tiến một cơ-hình :
Tiểu-Thiên-Địa mở khai-minh Đạo,
Vũ-Trụ Càn-Khôn rất hữu-tình !
[
Vui có vầng mây trắng để bay,
Có đường siêu-xuất thoát trần-ai,
Có luồng Thiên-Xích trau-dồi Điễn,
Có ánh Hào-Quang bảo-vệ hoài.
[
Vui có Chơn-Linh nhắc Cội-Nguồn,
Có Tâm trải rộng khắp Càn-Khôn,
Có lòng mến Đạo, thương giềng-mối :
Xây-đắp Quê-Hương của Viá-Hồn.
[
Vui có Thầy như có Mẹ Cha,
Anh em bốn biển sống chung nhà…
Duyên-lành Trời Phật ban ân-phước
Nhập ánh Thanh-Quang Điễn sáng-lòa !

Toulouse, ngày 11-03-2009.
Kính bút,
TRỊNH Quang Thắng.

CON đường đạo pháp luyện trau dồi
ĐƯỜNG đạo hành thâm dứt nghiệp nhồi
ĐOÀN tụ tâm linh khai bổn tánh
VĂN nhân đốn ngộ đạo vun bồi
KHÔI phục khí thần tâm thức lộ
HƯỚNG tâm thiền trụ đẹp cơ ngơi
TÂM lành hướng thiện tam công quả
LÀNH thay Hiếu đạo giữ đầy vơi
THỰC hành chất phác tự tâm thành
HIỆN thực CON ĐƯỜNG đạo đẹp đời
TVTLTC 12.09.10
Minh Thạnh
---ĐỜI ĐẠO SONG TU.
TU hành tự sửa trau dồi tiến
THÂN tâm an định công phu thiền
TỀ tròn hạnh đức vui gia đạo
GIA đình thâm đạo thuận hoà yên
TRỊ dứt thất tình và lục dục
QUỐC chủ nhân ông hảnh diện truyền
BÌNH trên thuận dưới điển quang giao
THIÊN khí hiệp thông Nhâm đốc xuyên
HẠ thượng tương thông chơn tánh hiển.
TVTLTC 05.09.10
Minh Thạnh
---PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU
NGUYỆN Phật Di Đà, Di Lặc độ
SOI rọi thất trùng la võng mở
HỒN vía hiệp nhau khi tương hội
PHÁP hành chuyển khí tiên thiên thở
LUÂN xa khai mở Đốc Nhâm thông
THIỀN tâm phẳng lặng công phu ngộ
ĐỊNH lắng trược thanh hội điển vô
XẢ hồi điển lại bộ đầu mở
THIỀN lặng, điển hồi rỏ bí cơ
TVTLTC 07.09.10
Minh Thạnh
----
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CÓ ĐIỂN CÓ TIỀN
Tu Thiền Có điển có tiền,
Không tu nhiều của, không phiền cũng lo;
Bạc tiền ân phước Trời cho,
Hiền lương, đạo đức ấm no một đời.
Tu không sợ đói người ơi !
Chỉ sợ mê của xa rời Đạo tâm;
Đừng vì ôm CÓ bỏ KHÔNG,
Xa rời Chân Lý, lạc dòng tử sanh !
PN. 28-09-2010
Thiền Đăng.
----GIẢI VÂY
Tự mình rước trược bao vây mình
Phiền não hoành hành, khó vững tin
Tam độc dưỡng nuôi , làm chủ ý
Chỉ huy xúi bảo, việc trần tình
Cam tâm tình nguyện, tạo nhiều nghiệp
Nghiệp khảo bao vây, khiến bất minh
Tự thức tu thiền, mong giải thoát
Giải vây giải nghiệp, tiến quân bình.
Củ Chi, 02-09-2010
Bá Tùng.
---PHIỀN NÃO LÀ BỒ ĐỀ
***
Mỗi lần nóng giận học bài đề
Sửa tánh luyện dần chẳng khó nghề
Nghe thấy bên ngoài đời mặc kệ

Tổ truyền phiền não là bồ đề
Phúc tâm
Cà Mau 21/9/2010
---TU TIÊN TU PHẬT
***
Địa tiên chiếu đến trược lui
Ngự trên tiếp xuống múa vui góp phần
Tu y như Phật tự nâng
Ngồi im thiền định lâng lâng xuất thần
Phúc tâm
Cà Mau 21/9/2010
----ĐÓNG CỬA
***
Tuổi đời giả tạm chẳng bao lâu
Đóng cửa độc cô tự giãi sầu
Lơ lững treo hồn du giải thoát
Dừng thâu ngoại cảnh dứt lo âu
Phúc tâm
Cà Mau 20/9/2010
-----NẶNG NHẸ CÓ NGUYÊN DO
***
Thân tạm hồn ai tự nấy lo
Số phần nặng nhẹ có nguyên do
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc
Nhìn lại nghiệp mình để tự lo
Phúc tâm
Cà Mau 21/9/2010
BẠN ÐẠO VIẾT

Cảm tưởng về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế “PHÂN MINH ĐỜI ĐẠO”
Từ ngày 23-09-2009 trở đi, mỗi ngày trôi qua là lòng thương nhớ người Thầy kính yêu càng nhiều hơn!...
Xác thân Ngài đã hòa tan vào biển trời bao la. Cái tưởng như xa cách đó hoàn toàn sai mà trái lại tình yêu
thương của Đức Thầy càng gần gũi hơn. Nơi đâu cũng có Thầy, ánh mắt từ bi, nụ cười hiền hòa, lời dạy
bảo ân cần làm rúng động tâm tư tôi nhiều hơn, yêu quí Thầy nhiều hơn và càng cố gắng hơn trên con
đường tu học, sửa đổi mình hoàn mỹ hơn để không làm buồn lòng Người. Ngày Đại Hội Vô Vi quốc tế
“Phân Minh Đời Đạo” lại đến ngày 21-09-2010 tại Las Vegas, cho tôi một cảm xúc thật bất ngờ, đúng như
bài hát Ô Hê! Thầy đã hát cho chúng ta nghe “Yêu, yêu, yêu thật là yêu. Thương, thương, thương thật là
thương, về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Cuộc đời động loạn đó nghe, vui buồn mê chấp
chẳng về được đâu…!”
Ba ngày đại hội diễn ra trong bầu không khí nghiêm trang, bên trên là luồng điển đại từ đại bi chiếu rọi.
Sự hòa hợp yêu thương của các bạn đạo được thấy rõ từ ánh mắt, nụ cười, tay bắt mặt mừng. Theo tôi, bạn
đạo chưa lúc nào thấy gần gũi và yêu thương nhau như lúc này. Sự thức tỉnh từ trong nội tâm- lời giáo
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huấn của Đức Thầy đã thật sự thấm sâu vào hồn người con Vô Vi. Đức Thầy ra đi là một chấn động lực
lớn xoáy vào tâm tư – tình cảm, để chúng ta có thể nhận định rõ ràng hơn, chính xác hơn về mình, về đạo.
“Phân Minh Đời Đạo” thật đúng, thật ý nghĩa trong đại hội lần này.
Tôi thật sung sướng, hạnh phúc được đến dự đại hội Vô Vi Quốc Tế lần thứ 29 này. Các bạn đã đi dự đại
hội này chắc chắn cũng đồng ý nghĩ như tôi. Tại sao vậy? Xin thưa, tình đạo đã được trải rộng ra từ hành
động của mỗi bạn đạo nhất là ban tổ chức đại hội. Các anh chị đã tổ chức một đại hội bằng cả tấm lòng
yêu thương, thành tâm phục vụ từ thức ăn vật chất đến thức ăn tâm linh, đã đem lại những giọt nước mắt,
nụ cười. Bao kỷ niệm được sống bên Thầy là kỷ niệm ngàn đời không phai, những câu chuyện ý nhị được
kể lại làm bật lên tiếng cười, làm rơi nước mắt, làm cho nhớ thương lại càng thương nhớ người Cha kính
yêu. Những câu vấn đạo, câu trả lời của Đức Thầy, của các bạn đạo đã quyện tròn vào nhau. Một không
khí vui tươi cởi mở của đại gia đình Vô Vi. Hình ảnh Đức Thầy sống động, âm ba truyền cảm làm nước
mắt cứ rơi mãi. Khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc vì Cha luôn bên chúng con!....
Ban tổ chức đã làm việc tận tâm, tận lực xin cảm ơn tất cả. Theo tôi đây là một đại hội thành công nhất từ
trước đến nay. Trong suốt 3 ngày tất cả thật chu đáo, thật quí thương. Người tổ chức và người đến dự đều
một lòng yêu thương Thầy, yêu thương đạo và yêu thương chính mình. Mỗi một con người trong đại hội
là một bông hoa tỏa hương dâng lên người Cha kính yêu! Tất cả đều biết rõ con đường mình đang đi có
đạo pháp dẫn đường, có tình Thầy ban chiếu để mỗi ngày đều là một ngày vui dành cho Đức Thầy, dành
cho chính bản thân mình. PLVVKHHBPP do Đức Tổ Sư khai sáng, khi Người viên mãn đã trao trọng
trách phát triển đạo mầu cho Đức Thầy. PLVVKHHBPP quả thật quá siêu diệu trong sự hóa độ của Đức
Thầy, và đến những ngày tháng sau cùng Đức Thầy đã căn dặn thật rõ ràng “ Chúng ta chỉ có một pháp
đó là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” Đó là điều chắc hẳn bạn đạo năm châu nghe và
thấy lời di ngôn của Đức Thầy.
Đi dự đại hội cho tôi thấy được cảm nhận của bản thân tôi và các bạn đạo đều giống như nhau. Một cảm
nhận đồng nhất “Nơi đâu cũng có Thầy và một đạo pháp duy nhất đó là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền
Bí Phật Pháp”. Đó là điều quan trọng nhất của người con Vô Vi, nếu đến giờ này còn chưa tỉnh thức, còn
gây chia rẽ, lấy đạo tạo đời quả là một đại tội. Chúng ta phải đoàn kết lại, yêu thương nhau để kết hợp
thành một khối vững chắc, PLVVKHHBPP mãi mãi không đổi thay.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay, lòng tôi đầy lưu luyến! Sao 3 ngày trôi nhanh quá vậy? Gương
mặt Đức Thầy – lời nói chia tay trong giây phút bế mạc đại hội thật sống động, Đức Thầy hẹn gặp lại
chúng ta ở đại hội lần tới trên du thuyền. Đại hội vừa kết thúc mà lòng mong chờ đi đại hội lần tới đã nôn
nao. Sự chờ mong hội ngộ đại gia đình Vô Vi! Tôi thành tâm cầu chúc cho tất cả các bạn đạo, ban tổ chức
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế tâm thân an lạc, tu hành tinh tấn để đại hội năm tới càng vui hơn, tốt đẹp hơn.
Tâm thân bối rối tiếng lòng than,
Tỉnh giấc mơ hoa chợt bẽ bàng!
Cảnh Phật bừng lên trong trí não
Lời Thầy cảnh tỉnh tiếng reo vang:
“Bến giác là đây con gắng tu,
Đời Đạo Phân Minh chớ lạc lầm
Hồn về cõi Phật – tâm thanh tịnh
Thân hiến cho đời tận độ thôi.”
Nam Mô A Di Đà Phật – Vạn Vật Thái Bình
Lâm Huỳnh Mai
Nam California, Ngày 26 tháng 09 năm 2010

Minh Đời Minh Đạo - Trí Tâm Tự Thức
Thắm thoát 1 năm đã trôi qua sau khi xác thân tứ đại của Đức Thầy hoàn trả về với đất trời tự nhiên.
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Cộng đồng Vô Vi chúng ta đã tiến qua một bước mới trên đường tu học từ Đời lẫn Đạo
Về Đời, chúng ta không ngại về tình hình kinh tế gặp khó khăn như hiện nay, đã qui tụ với nhau chung vui ở một nơi tốt đẹp.
Chúng ta không mê sự lộng lẩy, phồn hoa của vật chất.
Nhưng luôn luôn vui hòa, cổ vỏ sự phát triển kỹ thuật và nghệ thuật của nhân sinh.
Về Đạo, chúng ta không chấp rằng Đại Hội Tâm Linh tổ chức ở một nơi ăn chơi, náo nhiệt, đầy quyến rủ.
Bạn đạo thương yêu nhau, dìu tiến cho nhau thực thi đúng đường lối của Đức Ông Tư và Đức Thầy chỉ dạỵ.
PLVVKHHBPP trước sau như một, không thêm, không bớt.
Thiền để khai sáng chính mình
Thiền để báo đáp công ơn Tổ Thầy
Thiền để ảnh hưởng người kế tiếp cùng Thiền.
Tinh thần thực tế này được nói lên bằng sự hiện diện của trên 400 bạn đạo trong kỳ Đại hội vừa qua.
Đây là thành quả tốt đẹp đáng được hoan nghênh và duy trì cho mai sau.
Nguyên nhân nào, duyên lành nào, mà bạn đạo chúng ta có danh xưng Đại Hội là Phân Minh Đời Đạo?

Thưa các bạn, do công năng tu tập của bạn đạo chúng ta, do tình thương thanh tịnh của Đấng Chánh Giác sắp xếp và ban c
Phân Minh Đời Đạo, bốn chữ đơn giản nhưng không đơn giản đâu các bạn, nó là một thông điệp quí báo, nhắc nhở
và cảnh tỉnh toàn thể bạn đạo Vô Vi chúng ta trong suốt cuộc đời tu học, từ đây về sau.
Tu là học Nhẫn, nên đường tu rất dài,
Ai ai rồi cũng đã, đang và sẽ bị thử thách:
Bị quyến rủ của Tình, Tiền, Danh vọng,
Bị đe dọa của Khổ, Lão, Bệnh, Tử
Bị phỉnh lừa của phép tắc thần thông, dụng Đạo tạo Đời.
Thấy cá tưởng cá là canh
Câu Sấm mà Đức Ông Tư đã nhắc nhở gần 50 năm qua. Vì tưởng nên bị lừa, vì thương không sáng mà bị gạt, cho
nên chúng ta cần phải Phân Minh.
Lấy Pháp làm phương tiện, dụng Tâm làm hành trang để khai sáng trí huệ của chính mình trong suốt kiếp đời tu học.
Mà thành quả cuối cùng không là gì hơn ngoài cái ta gọi là: Minh Đời, Minh Đạo.
Phân Tầm Chơn Thức Tiến Xuyên Đời
Minh Lý Càn Khôn Qui Nguyên Đạo
Ba ngày Đại Hội trôi qua rất nhanh, bạn đạo chúng ta đã có những ngày Đại Hội vui vẻ ấm áp trong tình thương của Tổ,
Thầy. Vui, vui, vui thật là vui…Đại hội bế mạc trong sự thành công tốt đẹp, ai ai cũng vui vầy, vầy tay hẹn gặp lại nhau
trong kỳ Đại hội 2011.
Đời minh, Đạo càng minh, bạn đạo chúng ta sẽ tinh tấn hơn để mở qua một chương mới, một chương của
Trí Tâm Tự Thức
Kính bút
Lâm Mừng

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 7/16

-------HỌC HỎI
TÔI TẦM TÔI
(Ca Cổ Nhạc Liên Khúc)
Hò... ớ ... ơ
Trường đời học hỏi bao mô,
Ba chìm bảy nổi học nhô thức đời.
Học qua thực tế sự thời,
Hồn nhiên ta thức kiếp đời đi qua.
Vọng cổ:
1. Cuộc đời của tôi đã đi qua bao nơi biết bao học hỏi. Chỉ biết xa hoa lối sống buông tha của riêng mình.
Trải qua bao năm cuộc sống thăng trầm,nên lòng tôi không bao giờ an định, chẳng hiểu quay về thức
giác tại tâm.
Bởi mê trần nên chịu cảnh gian nan,mang lấy nghiệp mà không hề hay biết, mong cho tôi hiểu được chính
mình, mà thấy được trần gian chỉ là mộng ảo.
2. Trong lúc đời tôi đang bơ vơ lạc lối may nhờ được pháp lý Vô Vi khoa học huyền bí của Đức Thầy...
Pháp lý Vô Vi sao quá nhiệm mầu. Thầy đã hướng dẫn cho tôi trên đường tu học, khai mở tâm hồn sáng
suốt tự nhiên. Ôi! Tấm lòng thầy thật bao la. Đem chánh pháp để truyền cho tất cả.
Thầy ôi! Con nguyện suốt đời tự tu tự tiến, theo bước chân thầy phát triển Vô Vi.
Nhạc:
(Mượn theo điệu hát Thương Nhớ Miền Trung)
Đã bao năm rồi trao dồi tôi tầm tôi.
Trải bao đêm dài ta ngồi thâu canh trường.
Còn nhớ... Thuở nào duyên người trao pháp mầu ta đây thiền thâu... Ai nhớ chăng ai! Tháng năm qua rồi
người xưa nay còn đâu. Nhớ qua bao lời còn vang vang thậm sâu. Còn nhớ... Thuở nào chân ngôn người
trao, bóng người nay đi về đâu, nay đã quy tông.
Hãy mau quay về tôi tầm tôi.
Nhớ qua bao lời còn vang vang lòng tôi.
Hãy mau quay về tôi tầm tôi.
Nhớ qua bao lời còn vang vang lòng tôi.
Ca nhạc:
Phương pháp thiền huyền diệu người ơi!
Vô Vi hóa giải ưu phiền
Bao năm mới ngộ tu thiền
Thiền thanh khai mở trở về chốn xưa
Vọng cổ:
Bao năm học hỏi tầm ta, mong cho đạt thức di đà nam mô.
Cà Mau 26/09/2010
Nhạc Hò: Văn Phong
Vọng Cổ :Hoàng Sơn
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban vui trong thời gian đại hội 2010 ta.i Las
Vegas như sau:
Người gửi

Phan Ba Tam (Ca)
Lai Ngoc Hoa (AB)
Lai Ngoc Dung (AB)
Florian Thai Hoang (Fr)
Mai Thi Thanh (US)
Tran Thi Tuyet Van (Fr)
Ton Thi Kim Phuong (Fr)
Quach Ngoc Hung
Dang thi Gia
Truong Thi Tao (CA)
Anonyme (Fr)
Siuyuet Fun (Ca)
Chi. Tuyet (Wa)
A^?n Danh (USA)
Ngo Van Le (Australia)
Ta^m (MA)
A^?n Danh (VN)
MaZaud Tam (Fr)
Dinh Anh Nguyet& Nguyen Thi Loan
BD Dallas
Tran Hong Lam
Quach Long Van & Bi (Tx)
Nguyen Mu Lien (Ca)
Nguyen Phi Khanh (Tx)
Dinh Long (US)
Pham Phu Xuan (US)
Dinh Phuong(USA)
Va.n An (VN)
Vo Van Ton
Ngo Mui Leng (Fr)
Ho Van Dam (GA)
Chung My hoa
Nguyen nhu Y
Quach Thi Hai
Chi. Trie^m
Ly Nhu Phuong & Ly Tran Mau & Chon Ly
Pham Thi Hue (VA)
Mai Kim Khue (Ca)
Chi. Nguyen Bich Aline (BC)
Tran Qui Cao
Nguyen Thi Thu Ha & Ngo Thai
Tran Hanh (Tx)
Le Loi Kathy (TX)
Tran Lilian (Fr)

US$

Currency$

500.00
1000CA$
500CA$
1000.00
20.00
100E$
10.00
60.00
40.00
200.00
300.00
100.00
200.00
150.00
300.00
50.00
73.00
300.00
20.00
20.00
100.00
20.00
50.00
100.00
50.00
20.00
30.00
100.00
50.00
100.00
50.00
100.00
200.00
100.00
200.00
200.00
200.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200E$
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Dinh Anh Nguyet (Michigan)
Loan Nguyen (Michigan)
Anh Vinh (Ca)
Vo Danh (USA)
Minh Duong (NM)
Nguyen Thi Thanh Mai (Fr)
Nguyen Thi Hoa (VA)
Trung Ngoc Thuy & Kien An (CA)
Lam Tuyet Nga (Belgium)
Luong Van Qung (AB)
Luu Nancy (Tx)
Anh Tuyet Tsukamoto (Hi)
Nguyen Van Dat (Tx)
Duong Thi Huynh (Mariland)
Vo Van Tam & Khuu Thi Pham (Australia)
TD Duyen Lanh (Melbourne Australia)
Do Thi Duong Cam
Vu Thi To Oanh
Wan Thi Bich Lieu (Australia)
Le Ngoc Tuyet (Tx)
Lan Luong (Tx)
Nguyen Minh (Tx)
Huynh Nancy (NM)
Truong Thi Vui (Ca)
Truong Sieu Thang (Ca)
Nguyen Thi Ha (Ca)
An Danh (Davis Ca)
Pham Trung Chinh (GA)
Vo^ Danh (NM)
Ba'c Thai (Fr)
Tran Phi Nguyen (Vic Australia)
Trinh Dinh Hung (PA)
Vu Kim Xuan Thao (Pa)
Nguyen Phong Luu & Nguyen Thi Phung
Vo Danh (Houston)
TD Bruxelles
Lai T Nguyen (VA)
Anonyme (Paris-Fr)
Khuu Thi Pham (Australia)
Cao Phuong Nhan (AB)
Tran Thi Kim Dung & Tran Lyan
Tran Thi Duc (Tx)
Stevan Tran (Ca)
Bao Khoa (Ga)
Thai Hong Hue (Ga)
GD Nguyen Dung (GA)
Nguyen Minh & Gia Dinh (GA)
Vo Thi Gam (Ca)
Chao Sui Tao (Hi)
Hoa (Las Vegas)

300.00
200.00
100.00
500.00
200.00
100.00
100.00
200.00
400.00
100.00
100.00
300.00
40.00
100.00
500.00
500A$
300.00
300.00
300.00
50.00
100.00
100.00
300.00
300.00
300.00
200.00
300.00
50.00
10000.00
200E$
200A$
200.00
60.00
1000.00
400.00
250.00
100.00
1500.00
41.75
500CA$
300.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
500.00
2000.00
200.00
100.00
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GD Ca^?m Tu' (Hi)
BD A^?n Danh (Belgium)
Nguyen Khoa
Thanh Truyen (Mtl)
Ho Thi Anh Nguyet (Fr)
Dinh Van Re Roger
Cao Thu Linh
VO Nhan Thanh (Tx)
Co^ 7 & 8 (Mtl)
Nguyen Duc Huy (Fr)
Nguyen Thi Thuy Trang (Fr)
Thuy Bui (Kansas)
Banh Chi (Ca)
Vo Danh (CA)
Long Tran & Ngoc Thanh Ho (FL)
Tri Minh Nguyen (Ca)
Nguyen Thi Lai (VA)
Quy~ Tu`y Hi? Tu+` anh Vo~ Quang
Tien US$
Tien CAD
Tien AuD

300.00
300.00
300.00
40.25
40.00
200.00
200.00
200.00
55.00
25E$
25E$
50.00
100.00
2000.00
1000.00
1000.00
500.00
2745.00
27CA$
100A$

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui :
Phát hòm miễn phí cho người chết gia đình nghèo không tiền mua hòm
- học bổng cho các em nghèo, mồ côi nếu không sẽ phải bỏ học
- giùp các em khuyết tật
- người già neo đơn
- tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- Sửa nhà cho nạn nhân thiên tai ở miền trung
- Phát gạo cho những nơi hẻo lánh nghèo nàn
- giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh …
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ từ
1998
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada
email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Kính Thư
Phan Cao Thăng
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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 ,
Theo lời đề nghị của nhiều bạn đạo, chúng tôi Bổ Túc thêm phần B trong chương trình Kính Biếu “ Tháng 9
Tưởng Nhớ 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
A - 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 )
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 )
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B – Phần bổ túc :
1 - Một dĩa DVD “ Di Ngôn của Đức Thầy tại Montreal – Canada ,
ngày 14/06/2009 “
2 - Một dĩa CD “ Di Chúc của Đức Thầy tại Montrel- Canada ,
Ngày 22/09/1982 “
3- Một dĩa CD “ Chấn động lực Lục Tự Di Đà “
(Đức Thầy minh giải và niệm Lục Tự Di Đà )
4 - Một dĩa MP3 “Đức Thầy niệm Lục Tự Di Đà “
C – Các bạn LƯU Ý : Đầu năm 2011 ,chúng tôi có một chương trình Kính
Biếu đặc sắc ,mà các bạn không thể bỏ qua được. Xin chờ đón thông báo
trên Tuần Báo Phát Triển Điện Năng .
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

Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách và DVD Vô-Vi
Kính thưa quý bạn,
Vào dịp Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29 “Phân Minh Đời Đạo” tại Las Vegas, Nevada, chúng tôi đã phân
phối 500 phần quà gồm đủ loại tài liệu Vô-Vi cho quý bạn đạo tham dự Đại Hội. Một số DVD đã được
các bạn đạo chia nhau đem về địa phương để làm quà cho bạn đạo không tham dự Đại Hội được, tất cả bao
gồm 4000 bộ ĐVD (Tập 1, Tập 2, Tập 3 quà lưu niệm Đại Hội), mỗi bộ 5 đĩa DVD. Chúng tôi đã phân
phối tổng số 20 ngàn đĩa DVD vào dịp này.
Ngoài phần 3 bộ DVD kể trên, chúng tôi đã phát 450 cuốn sách Nguyên Lý Tận Độ đã được chép lại từ
băng giảng CD “Nguyên Lý Tận Độ” 1 và 2 của Đức Thầy, 800 sách bỏ túi “Giải Tỏa Phiền Muộn của Nội
Tâm” và “Đời Đạo Phân Minh”, và những đĩa DVD và Audio CD khác do chính bạn đạo phát tâm ấn tống.
Đây là một sự khích lệ lớn lao cho Ban Kinh Sách và chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả các bạn đạo đã
giúp chúng tôi thực hiện chương trình phát quà năm nay:
1) Anh Võ Quang và các bạn thuộc trung tâm Thủ Đô Washington DC
2) Anh Trị chị Phượng bạn đạo Dallas
3) Anh Nguyễn Vinh và tất cả bạn đạo thuộc Thiền Đường Atlanta/ Georgia
4) Chị Tuyết Lê ở Chicago
5) Chị Lý Lệ Nhàn ở Nam Cali
6) Anh Trần Ngọc Dũng ở Boston
7) Anh Trịnh Quang Thắng đã dịch phần phụ đề Pháp Ngữ cho cuốn Phương Pháp Công Phu 1994
8) Chị Xuân Mai đã dịch phần phụ đề Anh Ngữ cho cuốn PPCP 1994
9) Anh Hùng Lê và tất cả các bạn trong nhóm anh Hùng
10) Anh Thái Hoàng Long và chị Odile đã dịch sách bỏ túi “Đời Đạo Phân Minh” ra Pháp Ngữ.
11) Chị Thu, anh Minh đã kiểm soát các sách bỏ túi và chép lời từ băng giảng của Đức Thầy.
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và tất cả quý bạn đạo chúng tôi có thể không nhớ tên đã phát tâm giúp đỡ chúng tôi trong việc phát hành
các tài liệu Vô-Vi.
Quý bạn nào muốn thỉnh thêm 3 Tập Quà Lưu Niệm Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo” xin liên lạc với Hội
Vô-Vi Bắc Cali (xin xem địa chỉ và điện thư trong thông báo này)
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 và
Pháp 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:
Trong dịp Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo”, nhiều bạn đạo đã ngỏ ý muốn phát tâm tái bản cuốn “Đời Đạo
Song Tu” của Đức Ống Tư. Chúng tôi đang nghiên cứu việc tái bản các sách của Đức Ông Tư và sẽ thông
báo cho quý bạn khi hoàn tất.
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 6 tháng 8 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm
2010.
Số Tiền Nhận

Tên
Nguyen Xuan Mai (California)
Phan Ba Tam (California)
Tong Ngoc Chi (Texas)
Luu Quyen (Texas)
Luu Quynh (Texas)
Luong Lan (Texas)
Nguyen Minh (Texas)
Do Trung Hieu (Texas)
Do Thuan Chanh (Texas)
Nguyen Dang Triem (Texas)

100 USD
200 USD
10 USD
100 USD
100 USD
100 USD
100 USD
200 USD
100 USD
200 USD
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An Danh (Texas)
Pham Thi Hue (Washington )
Thai Hong Hue (Georgia)
Cao Thu Linh (Tennessee)
Nguyen Thi Hoa (Virginia)
Nguyen Thi Phung (California)
Tran Hong Hoa (Massachusettes)
Ho Thanh Hoang (Canada)
Thung Tuy Hy (DH Las Vegas))
Quach Thi Dung (Australia)
Tran Thi Nga (Australia)
T/D Duyen Lanh (Australia)
Do Thi Duong Cam (Australia)
Vu Thi To Oanh (Australia)
Wan Thi Bich Lieu (Australia)
Bac Thien Tao (California)
Vo Nhan Thanh (Texas)
Nguyen Thi Anh (Australia)
Lai Ngoc Dung (Canada)
Lai Ngoc Hoa (Canada)
Chao Sui Tao (Hawaii)
Vo T Minh (Kansas City)
Hung Le (New Mexico)
Khuu Thi Pham (Australia)
Tran Cao Quy (Kansas City)
T/D Bruxelles
Chi Maumet Sengmaly (France)

100 USD
100 USD
100 USD
200 USD
100 USD
200 USD
500 USD
300 USD
225 USD
100 AUD
100AUD
500 AUD
300 AUD
300 AUD
200 AUD
200 USD
100 USD
50 USD
200 USD
200 USD
100 USD
50 USD
900 USD
500 USD
100 USD
200 USD
18 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
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Thông Báo Hủy Bỏ Khóa Sống Chung Âu Châu 2011
“Du Thuyền Ổn Định”
23/05/2011 – 28/05/2011
Thưa các Bạn,
Vì lý do bất khả kháng, tôi không còn đủ điều kiện để đứng ra tổ chức Khóa Sống Chung Âu Châu 2011
trên du thuyền. Khóa Sống Chung sẽ được hủy bỏ.
Tôi xin cảm ơn sự hợp tác của anh Nguyễn Thanh Bá và Chị Nguyễn Lan Anh, và sự ủng hộ của quý bạn
đạo.
Quý bạn nào đã ghi danh qua các ban ghi danh địa phương và muốn rút tên ra, xin vui lòng liên lạc với
người trách nhiệm ghi danh để cho biết và lấy lại tiền cọc.
Quý bạn nào đã trực tiếp ghi danh trên mạng thì xin hủy bỏ hồ sơ trên mạng nếu muốn rút tên.
Tôi thành thật xin lỗi quý bạn đạo và ước mong quý bạn niệm tình tha thứ.
Kính thương
Huỳnh Minh Bảo

Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 30, năm 2011
“Trí Tâm Tự Thức”
Thưa các Bạn,
Trong Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 29 “Phân Minh Đời Đạo ” tại Las Vegas, các bạn đạo tham dự đã bầu
nơi tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 30 “Trí Tâm Tự Thức” trên Du Thuyền Âu Châu.
Chúng tôi đang rốt ráo tìm du thuyền và sẽ sớm thông báo đến quý bạn.
Kính tuờng,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 16/16

