Số: 805 Ngày: 12 tháng 12 năm 2010

Haønh Thoâng
Haønh thoâng töï giaûi trí caøng minh
Phaùp giôùi khai thoâng roõ tieán trình
Minh ñaïo hieåu ñôøi thanh trí trieån
Bình taâm hoïc hoûi thaân taâm hieàn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 24/02/2001 đến 01/03/2001
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) Ý nguyện của người tu thiền do đâu mà thành công?
2) Dục tính của con người làm sao kềm chế?
3) Tu tiến sẽ tiến làm sao?
4) Vạn lý hành trình có khó khăn gì không?
5) Muốn có kết quả tốt thì phải làm sao?
6) Nguyên lý là sao?
7) Nguyên do gì trí óc bực nhọc?

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 1/9

1) Monaco, 24-02-2001 3 : 20 AM
2) Monaco, 25-02-2001 3 : 10 AM
Hỏi : Ý nguyện của người tu thiền do đâu mà thành Hỏi : Dục tính của con người làm sao kềm chế?
công?
Ðáp : Thưa dục tính của con người sẽ kềm chế tùy
Ðáp : Thưa ý nguyện do sự kiên trì thành công, nếu tâm hướng thượng hay hướng hạ. Hướng thượng sẽ
chán nãn thì uổng cho một kiếp làm người
có cơ hội thoát dục, hướng hạ sẽ bị khuyến rũ
không thoát. Cho nên làm người phạm rồi tái phạm
Kệ :
là chuyện bình thường gọi là sanh lý
Thực hành chất phát phải kiên trì
Khổ hạnh thành tâm đạt thức thì
Kệ :
Duyên đạo tình đời phân rõ rệt
Tham dâm lẩn quẩn vô cùng tận
Thực hành tại thế chẳng cần nghi
Trí tuệ không thông lại dễ khùng
Bất ổn thần kinh gieo ác ý
Thực hành tu tiến trí bao dung
3) Monaco, 26-02-2001 3 : 45 AM
4) Monaco, 27-02-2001 1 : 20 AM
Hỏi : Tu tiến sẽ tiến làm sao?
Hỏi : Vạn lý hành trình có khó khăn gì không?
Ðáp : Thưa tu tiến là hiểu chính mình nhiều hơn
Kệ :
Qui nguyên thiền giác tự tâm hòa
Học hỏi không ngừng tự thức ra
Trí ý phát quang hành tiến bộä
Trời cao vời vợi hướng thanh hòa

Ðáp : Thưa với thời đại hiện thời thì mọi việc giao
thông đều vượt qua cả. Phương tiện do khối óc của
loài người đã cấu thành phương tiện tốt để phục vụ
những người kế tiếp rất đầy đủ, đang cần sự hòa
bình đại đồng thế giới mà thôi
Kệ :
Cùng chung tiến hóa hợp chơn tình
Trí tuệ phân minh triển hợp khuynh
Thế giới đạo đồng cùng diễn tiến
Phân minh đời đạo rõ hành trình

5) Monaco, 28-02-2001 1 : 20 AM
Hỏi : Muốn có kết quả tốt thì phải làm sao?

6) Monaco, 29-02-2001 3 : 40 AM
Hỏi : Nguyên lý là sao?

Ðáp : Thưa muốn có sự kết quả tốt thì phải nhịn
nhục và khiêm nhường hành đúng pháp thì sẽ có
kết quả tốt
Kệ :
Thực hành chất phát tự khai tâm
Mở rộng đường đi tự tiến tầm
Duyên đạo tình đời thanh tiến bước
Hành thông chơn pháp chẳng sai lầm

Ðáp : Thưa nguyên lý là sự quân bình của Trời Ðất
hợp thành vũ trụ quang, mỗi mỗi đều phải trở về
không thì mới đúng luật của Trời Ðất
Kệ :
Thanh trượïc chung vui chuyển tiến hòa
Ðồng hành cởi mở tiến gần xa
Ðạo đời chuyển tiến duyên tình đẹp
Khai thông trí tuệ trí tâm hòa

7) Monaco 01-03-2001 11: 00 AM
Hỏi: Nguyên do gì trí óc bực nhọc?
Ðáp: Thưa trí óc của con người thường bị bực nhọc vì lý do thiếu trí, tính chất eo hẹp thích ăn thua
Kệ:
Duyên Trời không có trí không minh
Không giải không minh chẳng đạt trình
Tăm tối âm u không lối thoát
Trí tâm không ổn khó phân minh
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan
24.- Vấn: Có một đoạn chót trong băng Thầy nói, bạn rán xuất hồn ra, sẽ thấy nhạc trỗi bốn phương. Sẽ
thấy thiện là gì? Ác là gì? Phước là gì? Tội là gì? Con chờ xuất hồn được chắc lâu lắm. Kính xin Thầy bây
giờ cho con biết thiện là gì? Ác là gì? Phước là gì? Tội là gì?
Đáp: Thiện là hòa, ác là kích nhớ chổ đó, nhớ hai câu này thường thốt trong miệng môi của con người.
Thiện là hòa, chúng ta thấy ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng hòa tất cả nhân sinh đó là thiện, là cứu giúp
mà chúng ta mở miệng ra là kích bác, không xây dựng còn làm tai hại cho chính mình, làm liên hệ cho
người khác nữa, cái đó là…(nghe không rõ)
25.- Vấn: Đây là một bạn đạo ở Việt Nam hỏi, ngày nay khi nghe Thầy độ pháp khắp năm châu, con rất
mừng vui và mạn phép xin hỏi một câu. Thầy có thấy mệt mỏi trong sự nghiệp hoằng pháp cứu độ chúng
sanh chăng? Nhất là những đứa con chậm tiến.
Đáp: Luôn luôn người tu óc sáng tâm minh, muốn làm một điều cho tất cả mọi người trở về óc sáng tâm
minh. Điều này không mệt mỏi, lúc nào cũng vui và nhịn nhục dìu tiến mọi cơ năng tiến hóa mọi trình độ
nay chậm mai tiến sáng hơn. Cho nên người tu Vô Vi không có học thức nhiều, nhưng mà tâm thức tự
nhiên mở bừng sáng tâm thức và hiểu nhiều nguyên lý của trời đất. Bằng lòng nhịn nhục xây dựng cho
nhau, cho nên có nhiều người được kính mến là vậy.
26.- Vấn: Cái chướng ngại mà con đang gặp phải là mỗi khi con công phu hay niệm Phật thì điển rút bộ
đầu rất nhiều, kèm theo là dọc xương sống con bị nhột ở trong tuỷ. Khi con ngồi kiết già thì điển rút lên
bộ đầu nhưng chỉ bớt nhột lưng mà không hết hiện tượng này cứ tái này cứ tái đi, tái lại mà không vượt
qua được. Làm sao cho điển rút lên bộ đầu mà không nhột trong tủy?
Đáp: Cái đó là cái đốc mạch bắt đầu sắp mở, mình cứ tiếp tục làm pháp luân. Luôn luôn phải nhớ tới
pháp luân mới giải quyết được. Nếu mà không áp dụng pháp luân mà cứ chú ý cái chổ nhột nhột vô ích.
Cứ chú ý vào trung tim bộ đầu, trung tâm chân mày và tiếp tục làm pháp luân thường chuyển thì nó sẽ yên
trở lại.
27.- Vấn: Anh này là một người con độc nhất trong gia đình, năm nay anh khoảng 24 tuổi. Anh xin hỏi
Đức Thầy là anh còn một người mẹ, mẹ anh bảo anh hảy cưới vợ, nhưng tâm anh thì cương quyết muốn
không cưới vợ, để tu luôn để đi theo con đường dạo. Anh không muốn lấy vợ, xin nhờ Đức Thầy chỉ dạy.
Đáp: Khi hiểu được nhân quả cương quyết lo tu đó là người khôn. Còn không, chìu theo tình đời hiếu
thảo thì phải thọ nghiệp. Đó cũng làm vui cho gia đình nhưng mình phải thọ nghiệp, sau nầy minh phải tự
giải nó sẽ chậm hơn. Trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên gả chồng, cái đó là luật tự nhiên của vũ trụ. Mọi
người đều phải làm nhiệm vụ để học hỏi, đó là đối với người không tu. Không tu phải nhờ sự kích động
phản động của gia cang để cho họ thức tâm, họ mới biết Trời Phật, mới biết ông bà, cha mẹ, họ mới biết
phần hồn họ vô sanh. Cho nên cái việc cản người ta cưới vợ, cản người ta lấy chồng là không có ông Trời
nào cản, đó là luật của vũ trụ, nhưng mà vẫn học để tiến hóa. Khi mà lỡ lấy chồng rồi, lỡ lấy vợ rồi, phải
hết sức thương yêu vợ, thương yêu chồng. Nhờ Trời Đất mới hình thành được chúng ta ngày hôm nay, và
cái tình yêu thương vô bờ bến của Thượng đế đã ban ánh sáng, ban thanh nhẹ, ban thực phẩm, hằng ngày
hổ trợ cho tâm thức chúng ta tiến hóa. Thì chúng ta phải hết sức nhịn nhục đối xử với vợ, đối xử với
chồng, không nên hổn ẩu mà vượt qua cái tâm thức sáng suốt của chính mình, và trở nên tăm tối, sân si
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buồn tủi khó tiến. Những người có dịp tu và dùng ý lực mạnh mẽ, dũng cảm lo tu, tức là người đó muốn
tiến về đại giác, làm đại sự ở tương lai. Cũng là phục vụ quần sanh, thay vì phục vụ có một hai người
trong gia đình, nhưng mà người tuổi trẻ chịu tu, sau này phục vụ được nhiều người. Đó là một cái ý thiện
lành của mọi người, tự ý thức và tự chọn. Thượng Đế ban cho mọi người sự sáng suốt thanh nhẹ trong
tâm, coi chúng ta bằng lòng xử dụng lãnh vực nào. Nếu chúng ta xử dụng lãnh vực từ bi, thì chúng ta
buông bỏ sự đời để chọn trở về với lãnh vực từ bi. Lúc đó trí nhớ khác, đầu óc khác, sáng suốt minh mẫn
hơn xưa kia.
28.- Vấn: ấn chứng này đã tới với con năm, sáu lần rồi làm con hơi sợ. Thường bị chuyện này xảy tới là
sau khi thiền, bắt đầu ngủ là bị một cái lực thực mạnh đưa than mình con vào tường rồi kéo ra, sau lại đẫy
vào như vậy kéo dài khoảng hai phút, sau laị yên trở lại. Có khi bị kéo lên tràn nhà, sau lại buông rớt
xuống đất, xin thầy giải đáp.
Đáp: Đó là coi chừng thần kinh của chúng ta, cho nên phải trì chí làm pháp luân thường chuyển nhiều, và
mỗi sáng phải soi hồn khoảng 15 phút. Nhớ làm điều này thì tất cả những cái hành động đó sẽ chuyển
giảm bớt.
CÙNG ÐỌC THƠ THẦY
DALLAS TÌNH THƯƠNG CHUYỂN MỘT nHÀ
Dallas Tình Thương chuyển một nhà
Trời ban Thanh Ðiển khó lìa xa
Nguyện tu tự đạt tâm thành tiến
Chuyển bước ra đi vẫn nhớ Cha.
Nhớ Cha phải Hiếu, phải Hòa
Chơn Tâm thường độ thật thà đến nơi
Sống trong nhiều kiếp của Trời
Chuyển luân luân chuyển từ đời giải thông.
Từ xưa đã tự ước mong
Ngày nay tái ngộ tham tòng Lý Chơn
Cha Trời siêu diệu ban ơn
Trùng tu Giải Nghiệp qui huờn Hư Không.
Chuyện đời tạo Nghiệp chớ mong
Ngày kia lâm khổ khó tòng Thiên Cơ
Chuyển xoay xoay chuyển từ giờ
Dạy cho hiểu đạo thờ ơ chẳng còn.
Dù cho xuống biển lên non
Cũng lo thực hiện vuông tròn ý Cha
Cảm thông Thiên Ðịa tự hòa
Duyên lành đạt pháp trong ta có hoài.
Chẳng còn động loạn bi ai
Duyên lành Ðạo Pháp dồi mài sửa tâm
Trở về Nguyên Cảnh siêu thâm
Qui Hồn qui Vía mới tầm đến nơi.
Lương Sĩ Hằng
Dallas, ngày 14 tháng 7 năm 1981
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ NAM CALIFORNIA
7623 23rd St. Westminster CA 92683 - (714) 891-0889
Thư Mời
HỌP THƯỜNG NIÊN 2010
Ngày 26th tháng 12 năm 2010
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Nam California kính mời tất cả bạn đạo đến họp Thường Niên cuối năm để
chúng ta cùng chung tổng kết những việt làm đã qua và chuẩn bị cho công việc sắp đến. Rất hoan nghênh
ý kiến đóng góp xây dựng của quý bạn.
Thời gian và địa điểm như sau:
Bắt đầu học mục bé Tám: 10:00am - 10-30am.
Buổi Họp bắt đầu: 10:30am-12pm
Giờ Thiền như thường lệ : 12pm-1pm
Chủ đề họp như sau:
Báo cáo tổng kết và hoạch định những chương trình của Hội như: Đài phát thanh, kinh sách, Thiền Viện,
Hợp Thức hóa Trụ Sở, chương trình tu học, tổng kết tài chánh, linh tinh, v.v..
Quý bạn nếu có bất cứ ý kiến gì muốn đóng góp, xin gởi câu hỏi trước để chúng tôi tiện xắp xếp chương
trình.
Rất mong sự hiện diện đông đủ và đúng giờ của quý bạn.
Mọi thắc mắc xin liên lạc Anh Huỳnh Tấn Lộc 714 725 1496.
Kính tường,
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam Cali
Hội Trưởng - Huỳnh Tấn Lộc
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN.
Kính nhờ quý đạo hửu hướng tâm cầu nguyện cho chị của Đạo hửu Nguyễn Minh Thạnh là cụ bà
Nguyễn Thị Với sinh năm 1928 từ trần lúc 13h55 ngày 1/12/2010 ( nhằm ngày 26 tháng 10 năm Canh
Dần) tại thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai Việt Nam Hưởng thọ 83 tuổi. được siêu thăng tịnh độ.
Xin cám quý đạo hửu.
TV Tâm Linh Tự Cứu
THƠ
NHƯ THỊ NGÃ VĂN
NHƯ lai khộng vọng điển tâm vang
THỊ hiển trung tim bộ đầu sáng
NGÃ ta hướng thượng trụ chơn tâm
VĂN phật khí thần chuyển đạo tràng
TÂM tâm tương ứng pháp hành thông
TÂM thức khai thông triết lý sáng
TƯƠNG hội hào quang Bề trên chiếu
ỨNG chơn tâm trụ rỏ niết bàn.
TVTLTC 21.10.10
Minh Thạnh
-----

ÂM DƯƠNG.
Máy trời xây trở chuyển Âm Dương
Học đạo công phu phải tỏ tường
Chí quyết luyện hành trụ điển tâm
Vô vi pháp luyện rút thấu đường
Thiên hành động khởi hoà hai khí
Định lắng toạ Thiền lặng bốn phương
Âm Dương hoà hiệp thông giờ tý
Điển tâm gom trụ cảnh Thiên đường
TVTLTC 23.10.10
Minh Thạnh
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---PHÁP VÔ VI
ĐOÀN tụ tâm linh hành đạo pháp
KẾT tinh tu học thành chánh giác
XÂY thành thiền pháp vững bền lâu
DỰNG được niềm tin tâm phát giác
ĐẠO đức, tình thương là một pháp
PHÁP luyện âm dương tầm siêu thoát
VỮNG tâm vững chí công phu đạt
BỀN bỉ liên hành thông vạn pháp
GHI lời thầy dạy luôn tâm niệm
ƠN Tổ Thầy truyền tu siêu thoát
TỔ pháp vô vi Phật Bảo Tạng
THẦY truyền đạo pháp Vĩ Kiên Phật.
TVTLTC 19.10.10
Minh Thạnh.
----ĐỨC TIN
Kiến tánh minh tâm đạo mới linh
Bản thể chuyển khai tự hiểu mình
Hiểu thông thức giác hoà đồng mở
Thấy rỏ huyền vi mới tự tin
Đức tin bản thể phải thực hành
Hành để khai thông ba tạng mình
Thâm hành rút ngắn đường tây đến
Ba tạng khai thông mở đức tin
TVTLTC 17.10.10
Minh Thạnh
---CÔNG PHU.
Công phu quan trọng phải dày công
Phu luyện hành khai mới tiến thông
Thuần thục tâm hành là tịnh định
Thực hành phu định thức hoà đồng
Là tâm đồng thức tự hoà cãm
Đến đăng bờ giác chẳng lòng vòng
Bờ kia bến nọ trong minh sẳn
Giác tam gia hiệp nhiệm vô song.
TVTLTC 15.10.10
Minh Thạnh
----

LỐI MÒN
Qua lại vườn hoang, bảy lối mòn.
Tìm gom ba báu, hiệp lòng son.
Ổ voi ba chổ, vấp nghiêng ngã.
Sáu chữ hành trang, hổ trợ còn.
Chướng ngại vượt qua, nhờ tứ lượng.
Mười điều tâm niệm, vượt đèo non.
Đường dài trơn trơt, đi vô ngả.
Có điển soi đường, mọi việc tròn.
Củ Chi, 02/12/2010
Bá Tùng
----KHÔNG SUY DIỄN
Tâm thanh tịnh không rời thực tại
Rõ hiện tiền chẳng ngại chẳng nghi
Không thêm không bớt diễn suy
Làm cho sai lệch chánh tri nơi mình.
PN. 07-12-2010
TS. Không Không
----TRẦN TÂM ĐẮM NHIỄM
Trần trược thế gian quả rất gần
Lọc lừa gian trá hại tâm thân
Bởi vì tình tục gây trăn trở
Chơn tánh xa lìa khó biệt phân
Hướng đến dục trần thêm bạc phận
Rời xa chơn lý phải lâm trần
Thế nên mới thấu trược thanh nhiễm
Đều bởi phần hồn chẳng tỏ phân.
HCM. 28-11-2010
TS. Không Không
---THÁNG BA
Đức Thầy trở lại thăm quê nhà
Một chuyến sau cùng vĩnh viễn xa
Về cõi Thiên Đàng, Phật tán thán
Hòa cùng ánh sáng Đại Thiên La.
HCM. 06-12-2010
Minh Vô Vi.
---HÔM NAY
Tự mình thay đổi tự mình khai
Bản thể bên trong điển chuyển hoài
Hiệu quả công phu hay nghiệp báo
Sớm ngày thanh tịnh thoát trần ai.
HCM. 06-12-2010
Minh Vô Vi
----
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NHẪN NHƯỜNG
Nhẫn nhường trong lòng không thù than óan
trách
Ấy mới thật sự là chơn tu
VN/06-12-2010
Văn Phật Tử
---VƯỢT LÊN
Họp rồi tang trần đời tuồng hài diễn
Chơi trò diễu cợt khách đến rồi đi
Có đó mất đó lệ đỗ đôi mi
Cứ thế diễn đi diễn lại bài khổ ấy
Cơ duyên đến hồn thức đời giả tạm
Bao kiếp đời lang bạc khắp ta bà
Dừng lại, Vượt lên cái kiếp người ma
Quy y ,thọ pháp an vui tự độ
VN/27-11-2010
Văn Phật Tử
----HƯ KHÔNG
Núi non nước chảy xuôi theo dòng
Có thanh có đục lẫn hòa trong
Cho chảy quanh co giềng một mối
Trượt thanh thanh trượt ẩn ngôn lời.
Đạo là vô sở tư cầu vọng
Không ngã, không ta, không lại trông
Không sắc, không âm, tâm ý luyến
Ẩn niếm chân lý cõi như mong.
Cà Mau, 03-12-2010
Văn Phong
----KHÉO CHÈO
Đêm khuya thanh vắng khơi thuyền chèo
Kim thiền thoát xác ẩn trèo leo
Lặng lẽ ngồi im đan túc chéo
Khí thiên hội tụ đỉnh cao đèo.
Non cao núi biếc trèo cho khéo
Định hướng soi gương khỏi lộn mèo
Vô cảnh, vô âm không ý méo
An yên bé nhỏ hồn nhiên chèo.
Cà Mau. 04-12-2010
Văn Phong
----

SAO LẠI KHÔNG?
Sao lại là buồn trong cảnh sắc
Vui sao lại luyến ở nơi không
Nơi nào cho đúng là thông suốt
Tìm ẩn nơi đâu là chơn lành.
Mắt thấy tai nghe lại tiếp cận
Lại không buông bỏ mới là thâm
Hỡi người chiến sĩ tình tươi thắm
Sưởi ấm tình thương mở trí tầm.
Cà Mau, 07-12-2010
Văn Phong
---Hoa hậu trái đất 2010-Nha Trang – Việt Nam
Lữa điễn muôn đời sáng mặt trời
Nước mưa suối biển cam lồ rơi
Không khí vô vi thiền duyệt thực
Trái đất mẹ hiền Ðịa Mẫu ơi
Ðất ,Nước , Gió , lữa ....soi hồn mãi
Thiền ca tiến hóa Ðạo mùi đời
Khứ trược lưu thanh cho đời đẹp
Bảo vệ không khí ,nguồn nước mời ....
5 thành củ chi 11-12-2010
----TU HÀNH
Ðại hội thiền ca xem hằng ngày
Trí óc giàu lên nhờ Pháp hay
Thiền Ðịnh vô vi vui soi hồn
Con tim giàu lên nhờ ơn thày
Quý Thương Bạn Ðạo vui chung Thiền
Cứu khổ ban vui Phước Huệ nay
Ông Già Nô En Vô Vi cười ….
Thanh lọc cơ thể vui ăn chay
5 Thành Củ Chi 10-12-2010
--Không , tôi mới tu hồi hôm
Tặng anh Uùt Nhãnh Thiền đường Duyên Lành
Dương Thanh Phong - Hoàng văn Hoa –Trịnh Quang Thắng

Không , tôi mới tu hồi hôm ,
Quy hội bạn già thiền vui tu
Không tu không có ích gì ngu
Thanh điễn ơn trên an vui hưởng
Chuyển hóa trần gian hoan hỷ du
Tiến hóa bạn ơi mau tiến hóa
Bạn già không bịnh thiền ca ru
Ðạo mùi hành đạo Ðiễn thầm tiến
Yù thức đường tu quy hội tu …
20-11-2010
5 thành củ chi
----
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ÐIỄN SEN TRẮNG KIM CƯƠNG
Nhớ anh Sáu Lung –anh Tư Sơn q.12
–anh Hai Xa Củ chi

Vòng điễn bộ đầu quay sáng choang
Muôn ngàn muôn cánh hoa sen quang
Thanh điễn người tu thiền vô vi
Lâng lâng thanh nhẹ hé cười ngoan
Hai không một một mừng năm mới
Tân mão mèo vàng chơi lang thang
Ðại hội năm nay vui Ðế Thích
On thầy tận độ điễn hồi quang ...
28 -11-2010
5 thành củ chi –sài gòn –việt nam
----Vươn lên tầm cao mới 2011
Tặng Hồ văn Em – 2 chị Ngọc Sương ở FRANCE+Uùc
Chị Lớn - thủ đức – chị Dung Bình Dương

Vươn lên tầm cao mới
Vào mùa Noel tuyết hoa rơi
Quy hội người già Noel chơi
Hồn Việt quý thương nơi Hải ngoại
Nối vòng tay lớn vô vi ơi
Tiếng chuông thánh đường reo ca hát
Ngọn lửa thiền đông thông xanh bơi
Năm mới thiệp mừng vui gửi bạn
Vươn lên vô vi phát triễn hơi ...
27-11-2010
----Con người chưa biết sợ ...2012
Bảo tuyết trung hoa lạnh giá băng
Lũ lụt miền trung Việt Nam tăng
Con người đã biết sợ trời chưa ?
Hồi đầu thị ngạn biết tu chăng !
Không ! con người chưa biết sợ hải …
Con người chưa biết tu Thiền …! Ðăng ...
Phát triễn điễn năng Thiền Vô Vi ...
Cứu khổ ban vui thương khó khăn ...
1 -12-2010
5 thành củ chi –sài gòn –việt nam
----

Ăn mặc ngủ ở thở vô vi tự tại ...
Mình có tự chủ được gì đâu !
Phiền phức vô cùng vô tận sâu ...
Cuộc đời tôi còn có gì không ?
Ngu không nói nổi vô minh lâu ...
Không gian vô tận thời gian vô cùng
Sanh diệt diệt sanh tiến hóa mau
Vain pháp giai có được bao lâu ?
Nay rún nay ngực tung bộ đầu …
1 -12-2010
5 thành củ chi –sài gòn –việt nam
----TÂM KHÔNG
Tặng : Minh Thạnh –Tư Eách – Trần Kiên Hoa
Bạch Sĩ –Minh Nghĩa – Minh Vô vi
– Họa sĩ Dũng vô vi Hà nội

Tìm Phật ...Phật tại tâm ...
Tìm tâm tâm ở đâu ?
Tìm tâm tâm không thấy !
Tâm linh tự cứu
Tâm Phật chẳng ở đâu
Nhưng ở đâu cũng có
Người tu thiền vô vi
Làm ban vui cứu khổ
Cho mình và mọi người
2 -12-2010
5 thành củ chi –sài gòn –việt nam
----THỨC GIÁC
Im lặng lo tu tự độ mình
Trần đời khảo đảo tự làm thinh
Chín người mười ý không đồng nhất
Cố chấp sân si dễ chống kình
Khảo cảnh tự minh thanh nhẹ tánh
Di Đà thường niệm trí thông minh
Tu thiền chuyển nghiệp không còn khổ
Thức giác công phu tự cứu mình.
Dĩ An, 09-12-2010
Châu Thị Kim
----SỢ MA
(Riêng tặng Anh Phương)

Vì chưa hiểu mình nên sợ Ma
Hiểu rồi, Ta, Ma chung một nhà
Chỉ khác tinh thần và vật chất
Tỏ thông, đây đó cùng vui hòa.
TV2. 07-12-2010
Thiền Đăng.
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Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu
10.12.2010
Kính gởi quý bạn,
Chúng tôi được hãng tàu cho biết là kể từ ngày 11 tháng 12 2010, số tiền tips (pourboire) mỗi hành
khách phải trả cho các nhân viên phục vụ trên tàu sẽ tăng từ giá cũ là 68.25 USD lên giá mới là 81.55
USD.
Vì lý do trên, chúng tôi đã đồng ý trả tất cả tiền tips cho hãng tàu trước thay vì đợi khi bạn đạo lên
tàu sẽ tự túc trả khi đi du thuyền tháng 9, để giữ được giá cũ tức 68.25 USD cho 1 người và tiết kiệm cho
bạn đạo.
Số tiền này sẽ cộng vào số tiền quý bạn đóng cho BTC vào đợt 2, trước ngày 15 tháng 5 2011.
Mong quý bạn sẽ đóng tiền sớm hoặc đúng thời hạn để giúp BTC trang trải các chi phí.
Xin quý bạn lưu ý:
Quý bạn nào ghi danh sau ngày 10 tháng 12 2010 sẽ phải trả số tiến tips cao hơn.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
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