Số: 808 Ngày: 02 tháng 01 năm 2011

Soáng ñoäng
Tình Trôøi saùng ban cuøng tieán hoùa
Haønh thoâng töï hieåu töï nhieân hoøa
Caûm thöùc ñôøi nay chaúng coù xa
Duyeân ñôøi tình ñeïp töï phaân hoøa
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 16/03/2001 đến 22/2001
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) Cơ tạng quân bình hữu ích gì không?
2) Mối tình thâm sâu nằm ở nơi nào?
3) Tay bắt mặt mừng là sao?
4) Cuộc đời trong trắng bị ô nhiễm tại sao?
5) Loài người khác màu da nhưng sự đau thương là một tại sao?
6) Người tu quí thương và đón rước có vui không?
7) Ðồng hành tương ngộ có vui không?
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1) Monaco, 16-03-2001 3: 40 AM
Hỏi: Cơ tạng quân bình hữu ích gì không?

2) Monaco, 17-03-2001 8: 45 AM
Hỏi: Mối tình thâm sâu nằm ở nơi nào?

Ðáp: Thưa cơ tạng quân bình rất hữu ích cho tâm
lẫn thân
Kệ:
Quân bình liên hệ càn khôn tiến
Trí tuệ phân minh rõ tiến trình
Thức giác chính mình không chuyển động
Qui nguyên giềng mối rõ thân hình

Ðáp: Thưa mối tình thâm sâu nằm ở chơn tâm khởi
lúc ban đầu
Kệ:
Chơn tâm hớn hở lúc ban đầu
Ý nghĩa thâm sâu chất phát mầu
Ðường đạo đường đời chung ý nghĩa
Tâm vui hớn hở chẳng mê sầu

3) Monaco, ngày 18-03-2001 7: 40 AM
Hỏi: Tay bắt mặt mừng là sao?

4) Monaco, 19-03-2001 7:50 AM
Hỏi: Cuộc đời trong trắng bị ô nhiễm tại sao?

Ðáp: Thưa tay bắt mặt mừng là tâm hồn ổn định
vui tươi
Kệ:
Thành tâm tương ngộ ý tâm giao
Hớn hở vui tươi hiện sắc màu
Trí triển tâm thành tâm ý ngộ
Cùng chung sanh hoạt trí tâm giao

Ðáp: Thưa cuộc đời trong trắng phải chịu ô nhiễm
tại vì ảnh hưởng của xã hội hình thành
Kệ:
Duyên Trời đã định phải tham dâm
Ô trược tạo nghiệp tự tái tầm
Bất ổn thân hình giao động mạnh
Tham dâm động loạn tạo sai lầm

5) Monaco, 20-03-2001 8: 50 AM
Hỏi: Loài người khác màu da nhưng sự đau
thương là một tại sao?

6) Amphion -Les- Bains, 21-03-2001 5: 05 AM
Hỏi: Người tu quí thương và đón rước có vui
không?

Ðáp: Thưa sự cấu trúc như nhau chỉ có một con
đường đến và đi mà thôi
Kệ:
Giáng lâm tại thế biết thầm đi
Trí tuệ phân minh biết dự thi
Tự giác tự hành trong ý thức
Trì tâm tự sửa tự tầm đi

Ðáp: Thưa người tu thiền đêm đêm đồng hành mà
được đón rước thì rất vui khi gặp mặt
Kệ:
Thành tâm chờ đợi giờ tương ngộ
Quyến luyến thương yêu tái lập bồ
Cởi mở tâm tình nay được rước
Thương yêu quí trọng niệm Nam Mô

7) Amphion -Les- Bains, 22-03-2001 5: 50 AM
Hỏi: Ðồng hành tương ngộ có vui không?
Ðáp: Thưa đồng hành tương ngộ rất quí trọng lẫn nhau
Kệ:
Ðồng hành tương ngộ dễ qui tâm
Thức giác qui nguyên dễ tái tầm
Qui hội tình người chung một mối
Cùng chung xây dựng chẳng sai lầm

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 2/11

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan
41.- Vấn: Chúng con tới cõi ta bà này để học hỏi, có cần phải đi du lịch khắp nơi để biết hết các kỳ quan
trên trái đất này trước khi trở về quê trời không?
Đáp: Nếu có dịp nên đi để cảm thức và hiểu rõ thiên nhiên vĩ đại cuả Trời Đất sắp đặt, chúng ta có dịp nên
đi. Phải tu, không nên ăn nhậu ta bà sanh bệnh không nên đi. Người ta đi người ta đi học hỏi. Các bạn tới
đây học hỏi, ta học hỏi khả năng chúng ta trở về có thanh tịnh hồn nhiên không.
42.- Vấn: Có một cuốn băng ông Tám nói, người lái xe không minh mẫn bị tai nạn, nhưng nếu ăn năn sám
hối thì từ nay sẽ không còn gặp tai nạn nữa. Nhưng không biết ăn năn sám hối bao nhiêu mới đủ để khỏi
tai nạn?
Đáp: Ăn năn sám hối là mình phá mình. Ăn nhiều, nhậu nhiều, dục nhiều là mình hủy hoại tâm thân thì
thần kinh không có ổn định, nó lừ đừ thì lái xe nguy hiểm lắm. Người ta biết nuôi dưỡng ăn uống có trật
tự, cơ tạng điều hoà thì đầu óc minh mẫn, làm sao có tai nạn nó xảy ra.
43.- Vấn: Bị accident có phải là để giải trược hay không?
Đáp: Accident là cái nạn. Tại sao bao nhiêu người đi không đụng xe, mình đi đụng xe? Phải kiểm điểm
lại cái nạn của chính mình.
44.- Vấn: Tại sao có những người khi gặp họ ta lại cảm thấy ấm áp trong tim và thương yêu người đó?
Trong khi có những người nói rất hay mà không làm ta cảm thấy ấm áp và cảm động?
Đáp: Đó là cái duyên của mọi người. Người này thích cảnh này người kia thích cảnh nọ. Người này thích
người này, người kia thích người kia. Cho nên cái duyên của mọi người đều khác nhau. Chấn động khả
năng của mọi người vì điển quang đều khác nhau không có giống nhau.
45.- Vấn: Lúc làm pháp luân chỉ ra lệnh một lần: đầy rún đầy ngực tung lên bọ đầu, hay mỗi lần hít hơi
thở phải ra lệnh?
Đáp: Cho nên nhiều người không chịu ra lệnh, thét nó lười biếng, ngồi nhắm mắt ngủ gục luôn. Không có
ra lệnh nó không làm. Lục căn, lục trần nó lười biếng lắm, mình phải ra lệnh bắt buộc nó làm thì cái tâm
thức nó khác, dũng mãnh hơn, nó cố gắng làm cho chủ nhân ông lưu ý, còn không cứ ngồi nhắm mắt người
ngủ gục không được cái gì hết. Rồi xoay qua xoay lại hết giờ, rồi tu được cái gì.
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CÙNG ÐỌC THƠ THẦY

Người cha không vợ
Ðêm năm canh thổn thức đường tâm
Hối cải ăn năn tự khóc thầm
Xa cách ly tan trong tự giác
Nhớ con nhớ vợ nghĩa tình thâm.
Sống trong cảnh khổ sai lầm
Biết mình bội ước Chơn Tâm khó hòa
Tu hành Ðại Nguyện thiết tha
Tự hòa chuộc tội mới là người khôn
Biết mình trong cảnh Vía Hồn
Từ Bi không giữ tạo dồn dập tâm
Trên đường khổ học diệu thâm
Không Hành khó Giác khó tầm Nguyên Lai
Biết mình tự sửa mới tài
Hướng về Quê Mẹ hai vai thực hành
Tình Thương quá khứ đã dành
Tu sinh bổn mạng nay đành phân tâm.
Vậy ai là kẻ nhớ thầm,
Vậy ai là kẻ phải tầm đến nơi?
Sống trong qui luật của Trời
Làm sao tránh khỏi những lời trách than
Tâm nguyền luyện đạo phân ban
Tình thương gia đạo chuyển sang Chơn Tình
Nay Cha tạm sống một mình
Thực hành Ðại Nguyện, duyên tình chẳng phai
Giúp người tiến hóa hoài hoài
Chẳng còn đau khổ lập đài thanh cao
Chơn Tâm thức giác tiến mau
Cuộc đời tham dục trước sau cực hình!
Lương Sĩ Hằng
Culver City, ngày 26 tháng 7 năm 1981
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THƠ
NGUYÊN Ý LỤC TỰ
Đó là nguyên ý triển khai minh
Là chìa khoá mở cứu thân mình
Chìa khoá khai minh tâm tạng thức
Khoá mê, ngu muội tạo anh linh
Khai mở hoà đồng trong bản thể
Minh tâm kiến tánh vào thanh tịnh
Tâm thức khai thông không hướng ngoại
Tạng tâm, can, thân ổn thần kinh
Của báu dành trao người luyện đạo
Chính ba tạng ấy đạo quân bình
Chúng sanh đại phước ôm Lục tự
Ta chủ tiểu thiên địa của mình.
TVTLTC 24.10.10
Minh Thạnh
----VÔ VI PHÁP MÔN TU TỰ DO
Vô không đến có trở về không
Vi diệu pháp môn hoà cộng đồng
Là pháp tự tu không vướng buộc
Một đường tiến thẳng không lòng vòng
Pháp thiền tu điển quang thời đại
Môn đăng đời đạo luyện tâm thông
Hoàn toàn đạo đức với tình thương
Toàn ý toàn tâm quyết một lòng
Tự tu tự tiến huy hoàng pháp
Do thuận ý trời tột chổ không.
TVTLTC 18.08.10
Minh Thanh
----CHÚC MỪNG NĂM MỚI (1)
CHÚC câu sức khỏe, cả gia đình
MỪNG Tết vui hòa, tốt đẹp xinh
NĂM Mão thành công, đời lẫn đạo
MỚI bền tu tiến, triển khai mình.
Củ Chi, 24-12-2010
Bá Tùng.
---CHÚC MỪNG NĂM MỚI (2)
CHÚC câu hạnh phúc, cả trần gian
MỪNG Tết chung vui, hưởng cảnh nhàn
NĂM Mão bạn bè, gia tộc khỏe
MỚI vui tâm thức, đạt an khang.
Củ Chi, 24-12-2010
Bá Tùng

HOA TÂM CHỚM NỞ
(Tặng cháu Kim Hoà)

Hoa tâm chớm nở cảm vui lòng
Chăm sóc dày công bởi nhất không
Ý muốn ra hoa, hoa khó nở
Lặng thầm nuôi dưỡng, đạt kỳ công
Hoa tâm chớm nở trong thiền định
Động khởi đi tìm khó toại lòng
tỉnh lặng vườn tâm, hoa nở rộ
Cửa thiền vô niệm, nở sen bông.
Củ Chi, 24-12-2010
Bá Tùng.
---TÌNH BẠN
Mai Chất luôn là bậc giỏi thơ
Trăm hoa đua nở tự xưa giờ
Văn chương bay bướm như Siêu-Quát (1)
Phật Pháp tròn đầy điển hóa thơ
Vui lễ Giáng Sinh anh chúc tụng
Mừng anh Tư Ếch tiến từng giờ
Đạo mầu thanh nhẹ tràn bờ đảnh.
Ếch cảm thâm tình bạn ước mơ.
Thanh Đa, 25-12-2010
Tư Ếch Chợ Đời.
(1) Lê văn Siêu và Cao Bá Quát.
----

CHÚC XUÂN BẠN DỊCH
CHÚC người năm mới được an vui
XUÂN đến xuân đi chẳng ngậm ngùi
BẠN hữu vẫn thường xuyên học hỏi
DỊCH, Thiền, chân lý vẫn rèn trui.
PN. 28-12-2010
Thiền Tâm .
--VÈ MA
Phật Phật ma ma
Luôn ở trong ta
Lúc ta nóng giận
Ta là con ma
Bình tỉnh sáng suốt
Tâm Phật hiện ra
Yêu thương tha thứ
Đời chẳng gặp ma
Nếu mà lỡ gặp
Ma cũng hiền hòa.
Dĩ An, 25-12-2010
Chí Thành.
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CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
& TẾT DƯƠNG LỊCH 2011
CHÚC người năm mới được thăng hoa
MỪNG Đạo Đời vui với hợp hòa
GIÁNG Điển Cha Trời dìu độ trẻ
SINH tồn Linh Tử thọ Tình Cha
CÙNG nhau vun đắp nguồn Thanh Điển
TẾT tỏa niềm vui đến mọi nhà
DƯƠNG thế an lành trong Thánh Đức
LỊCH trình tu học mãi thăng hoa.
VN. 18:02’ – 24/12/2010
Mai Văn Chất.
---Điều ước đêm Noel ….1-1-2011
Bình an thế giới cho người thiện tâm
Ai cũng có nhiều điều mơ ước
Nhưng làm sao biến mơ thành thực ?
Người tu thiền Vô Vi ước gì ?
Đêm Noel ….giao thừa năm mới 1-1-2011….
Góp tiền giúp người nghèo sáng mắt
Xây dựng thiền đường vô vi khắp nơi …
ấn tống kinh sách đĩa giảng Bé Tám …
Du hành đạo Pháp chung thiền sống vui
Tự thức khai triễn tự cứu tâm linh …
Mắt tôi mù đạo nhưng sáng khi thấy vàng thấy
bạc
Nhờ bạn đạo cho lời ông Tư Bé Tám giảng
Mới sáng đạo tu thiền vô vi thấy mình ngu
Con mắt sáng vì ham ăn mê ngũ
Thật đui mù tối tăm trong ngũ dục
Những vì tiên áo trắng vô vi
Đã mổ mắt cho kẽ nghèo Phật Pháp
Khai thị cho tôi tầm đạo vô vi
Biết tu thiền biết niệm Phật từ bi
Biết cứu khổ ban vui tu đời đạo
Ai có hỏi tôi có còn mơ ước ?...
Xin thưa không chỉ biết làm mà thôi
Mười điều tâm niệm thường thể hiện
Đễ thân tâm thanh tịnh hết nhiểm ô
Như hoa sen vươn mình lên điễn sáng
Tỏa hương thơm trái ngọt cho đời
Mong phục vụ hội ái hữu vô vi
Tuần báo vô vi thường ngày tu học
Khứ trược lưu thanh vòng quanh vũ trụ
Ân điễn bề trên sức sống đến muôn loài

TRÍ TUỆ KHAI
Thuyền ai đỗ bến trăng thanh vắng
Lèo lái hư vô ý định tầm
Không trống không chiêng thêm vắng lặng
Trăng soi dạ khúc kiến quang âm
Lèo lái quanh co sao thật khéo
Thông đường mở lối hiệp dương quang
Lạc di tự tại trong vô cảnh
Xán lạn hồn nhiên trí tuệ thâm
Cà Mau 5/12/2010
Văn Phong
---VUI XUÂN
Xuân mới niềm vui tươi
Én bay lượn ngoài trời
Trăm hoa thi đua nở
Rạo rực khắp mọi nơi
Mão đến cọp lui dần
Mèo vàng khoe dài đuôi
Xuân vàng hay xuân bạc
Lại thấy bạc đầu tôi
Xuân về mừng chúc tuổi
Phúc phúc thọ ở đời
Vui đời hay vui đạo
Ẩn chứa nỗi niềm nao
Xuân đến lại xuân qua
Mỗi năm có tặng quà
Quà mừng cho tất cả
Hiểu thấu một đời nha
Vui xuân hòa cảm mến
Hồn nhiên đó nhận nhe
Thanh nhẹ mà lưu luyến
Hướng xuân khắp mọi miền
Xuân vui đời trôi chảy
Xuân giải nỗi lòng ai
Xuân tươi tiềm ẩn mãi
Xuân thắm ở ngày mai
Cà Mau 19/12/2010
Văn Phong

5THANHCUCHI 1-1-2011
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XUÂN NHỠ
Xuân ơi xuân nhỡ xuân không đến
Hằng đêm ta nhớ mộng xuân đêm
Xuân tới xuân qua xuân quyến luyến
Lòng ta luôn mãi nhớ xuân quê
Xuân tươi xuân nhất hương mùi nhé
Để xuân hậu ngọt luyến xuân thêm
Xuân chớ cho ta xuân nhỡ té
Xuân về xuân tắm tận tâm sen
Cà Mau 21/12/2010
Văn Phong
---CHÚC XUÂN
Chúc xuân ở khắp mọi nơi
Thanh nhẹ lấy thay lời
Xuân về tươi thắm mãi
Tâm ứng nhụy mai khai
Mai về xuân thanh thản
Miệng mãi luôn tươi cười
Lạc di mà tự tại
Hồn nhiên ở đạo đời
Đạo đời thâm sâu đãi
Kịp giải nghiệp tầm tôi
Khai thanh đơi ý đạo
Không lời ý hợp nhau

XUÂN THÊM TUỔI
Tết đến gần, hồn xuân ru chẵng bận
Tỏa hương lòng phục vụ báo hồng ân
Nói vòng tay tự cứu giữ siêng cần
Tâm giác ngộ từ bi là bất diệt
Xuân thêm tuổi soi gương , già rõ biết
Vui thiền định hồn thơ trẻ thuở nào
Hồn qui, hướng về đại quang rực rỡ
27-12-2010
VN. Văn Phật Tử
---DẠO CHỢ ĐẦU ĐÊM
(Họa lại bài thơ Chợ Đêm của tác giả văn Phong)
Dạo chợ đầu đêm dưới ánh đèn
Tết gần trăm họ bận lo thêm
Ngàn xe ,dừng,tiến đèn xanh đỏ
Nhắc nhở thiền du chớ dễ mềm
Tân mạo, tuổi bồi ,lời nhắc khẽ
Noel phán xét xắp kề bên
Hồi chuông cảnh tỉnh giờ giao điểm
Đời đẹp không mê, Đạo sáng bền
27-12-2010
VN. Văn Phật Tử
---CHÚC XUÂN 2011
CUNG kính Đức Thầy Đức Tổ Sư
CHÚC mừng Bạn Đạo Pháp Ông Tư
TÂN niên phát triển Đời và Đạo
XUÂN đến an vui tiền bạc dư

Không không tiềm ẩn giải
Hậu đãi một đời thôi
Mau mau đừng trễ nãi
Phúc phúc hưởng xuân vui.
Cà Mau 23/12/2010
Văn Phong
--XUÂN HƯƠNG QUÊ

CHÚC xuân Bạn Đạo quê nhà
MỪNG vui đoàn kết thuận hòa thương yêu
NĂM Tân Mẹo tốt mọi điều
MỚI luôn hành pháp tiến siêu nhiên hoài

(Kỉ niệm buổi sum họp ở nhà bạn đạo Phúc Tâm)

Xuân về xuân thắm xuân Hương Quê
Xuân khởi hồn nhiên ở mọi bề
Xuân tắm đồng môn bao luyến vẻ
Xuân về xuân ngắm tâm Hồn Quê
Xuân nguyên chất xuân mùi nhé
Xuân mở chơn lòng xuân chớ chê
Xuân hát xuân ca xuân mãi ghé
Xuân vu nhớ mãi xuân Đồng Quê
Cà Mau 28/12/2010.

CHÚC riêng Bạn Đạo phương xa
MỪNG xuân tiến hóa đậm đà tình thương
NĂM Tân Mẹo đoạt kỷ cương
MỚI thành đạt quả âm dương tương phùng
./Cà Mau, 25-12-2010
Út Hoa Kính Chúc
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VV.CM. LỄ KỶ NIỆM NGÀY SINH ĐỨC
THẦY LƯƠNG SĨ HẰNG – VĨ KIÊN
Cà Mau Bạn Đạo hoan nghinh
Chung thiền kỷ niệm ngày sinh Đức Thầy
Nô En giờ Ngọ niên này
Tư gia Huynh Phúc sum vầy đoàn viên
Điểm danh tạm đủ bạn hiền
Mời thêm ba bạn ở miền Hậu Giang
Chú Hùng, Chú Đông, Cô An
Bầu không khí nhẹ điển quang diệu huyền
Gặp nhau đàm đạo hồn nhiên
Hồng ân ban chiếu phước duyên cho mình
Tiệc chay thết đãi nhiệt tình (1)
Thiền ca thi phú chương trình cũng vui
Ý thơ đệm nhạc rất mùi
Những lời Thầy dạy rèn trui tâm hồn
Tu không danh lợi mới khôn
Thầm tu thầm tiến pháp môn Thầy Hằng
Tự phê tự kiểm ăn năn
Sửa sai điều quấy dạy răn lục trần
Điển thanh tích lũy lần lần
Pháp Luân Thường Chuyển ân cần mới
nên
Mười Điều Tâm Đạo làm nền
Vô Vi Pháp Lý dựng nên cơ đồ
Tâm linh trong sáng điểm tô
Là nhờ niệm Phật Nam Mô Di Đà
Chung thiền cộng điển làm quà
Kính dâng Sư Phụ hiệp hòa thương yêu
Vâng lời Thầy Tổ tiến siêu
Thăng hoa giải thoát là điều diệu thâm
Cám ơn gia chủ phát tâm
Đệ Huynh Tỷ Muội mừng thầm xiết bao
Tiện đây chúc Phúc khỏe giàu
Đồng hành đạt pháp cùng nhau về nguồn
./NMADĐP - Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau, 25-12-2010
Út Hoa Kính Bái
(1) Có sự đóng góp của vài BĐ về tịnh tài và tịnh vật.

VÔ VI PHÁP THỜI ĐẠI
PHÁP môn luyện đạo thiền vô vi
BÁU pháp thiền hành thông điển giới
TRONG không mà có điển hồng ân
THỜI đại vô vi quá diệu kỳ
ĐẠI nguyện hết lòng vì đạo pháp
KỲ niên triển pháp rõ huyền vi
NGUYÊN lý nhiệm mầu thông pháp phật
DI LẶC KỸ NGUYÊN thiền hiện đại
LẶC Phật Long Hoa giáng độ đời.
TVTLTC 22.08.10
Minh Thạnh.
---PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN GIẢI
TOẢ NỘI TÂM.
LÀM người gốc biết chữ thương yêu
PHÁP hành điển chuyển trong siêu diệu
LUÂN lưu ngũ tạng lục căn trần
THƯỜNG hướng bề trên chơn lý hiểu
CHUYỂN thanh tương ứng khí tương cầu
GIẢI động mở khai cấu trúc siêu
TOẢ giải trược ô tâm thức sáng
NỘI tạng dưỡng nuôi luôn hữu hiệu
TÂM điểm linh quang thấu yếu điều.
TVTLTC 19.08.10
Minh Thạnh.
---CHUYỆN LÀM CHA.
( Trích băng giảng của Đức Thầy luận về việc vay trả ngày
8.12.78)

Phú hộ thương người trọng nghĩa tình
Quán đời lịch duyệt xét công minh.
Tri thức nguyên lai việc trả vay
Tường đời quả nghiệp luân hồi chính
Trong sang giàu ấy tâm nhân đức.
Hiểu được kiếp người giải độ sinh
Dựa lời tâm sự mà đồng thuận
Giải thoát hiện tiền rõ tánh linh.
TVTLTC 08.08.10
Minh Thạnh.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính mong bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Bà Phan thi Sen, sinh ngày 21 tháng 1 năm 1911 qua
đời ngày 30 tháng 12 năm 2010 tại Long An Viet Nam, là mẹ của bạn đạo Nguyễn Văn Tron, và là mẹ
chồng của bạn đạo Nguyễn thị Bạch Tuyết. Bat ho được 100 tuổi. Xin hướng tâm cầu nguynệ cho cụ Bà
được Thương Lộ Bình An, Siêu Thăng Tịnh độ. Chúng tôi xin thành thật biết ơn quý bạn đạo.
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 10 2010 chúng tôi đã nhận ngoài đại hội (đã báo cáo) cho đến 31/12/2010 từ quy` bạn
đạo cho quỹ cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi

Ngo Thi Dang (CA)
Lam minh My Phuong (ON)
Begam Jubaida (France)
Lam Van Bon (Mtl)
Vo Danh (MD)
Nguyen Thi Phung & Nguyen Phong Luu (CA)
Nguyen Ngoc Loan (CA)
Nguyen Minh Huan (CA)
Nguyen Minh Tri (CA)
Nguyen Chi Nghia (AB)
Son Hong (VA)
An danh San Jose
Nguyen Duc Tu
Bui Lien (CA)
Thanh Ho (CA)
Nguyen Hong Duc (CA)
Nguyen Quoc Hoa (TX)
Ban dao TD luu dong Atlanta (GA)
Luc Q. Tran (NY)
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Lam Minh My Phuong (ON)
Michael S. (FL)
Trinh Ngoc Van (Mtl)
Michael Sutherland (FL)
Hue & Amy (MI)
Nancy Luong (TX)
Vo Danh (MD)

US$

CAD$

1000.00
50.00
1387.00
100.00
1000.00
500.00
250.00
250.00
1000.00
500.00
600.00
30.00
100.00
200.00
200.00
100.00
600.00
500.00
300.00
100
50
400.00
300.00
100.00
2000.00
500.00
1000

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui :
Bố thí hòm cho người chết gia đình không tiền mua hòm
Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung sửa lại nhà
trợ giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp
- học bổng cho các em nghèo nếu không sẽ phải bỏ học
- giùp các em khuyết tật, mồ côi
- người già neo đơn
- tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh …
Tất cả số tiền nhận được trước 31 tháng 12 2010 sẽ được gửi biên nhận trừ thuế năm 2010 dến quí bạn đạo trước
cuối tháng 1 2011
Nếu có sơ sót xin liên lạc với chúng tôi ở dưới
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
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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

BẠN ÐẠO VIẾT
Thân chào các bạn,
Mới đó mà một năm nữa sắp hết. Chắc các bạn cũng như Sĩ, nhớ Đức Thầy tha thiết, ước gì Đức Thầy của
mình còn tại thế bằng xương bằng thịt. Nhớ Thầy và các bạn cho nên Sĩ viết vài lời thăm đến các bạn.
Chúc các bạn năm mới đạt nhiều kết quả tốt cả đời lẩn đạo.
Sĩ

Đệ Tử Của Thầy
Thưa các bạn,
Chúng ta phải làm gì đây khi Đức Thầy kính yêu của mình đã ra đi. Với vỏn vẹn ba pháp quý và những lời
dạy quý báo của Ngài. Chúng ta nên quay vào trong mà tự sửa để trở thành người đệ tử trung thành và là
người con ngoan của Đức Thầy.
Đời là những vở kịch bi thảm, nay còn mai mất. Chúng ta thật là may mắn, có ba pháp quý mà Đức Thầy
và Đức Ông Tư đã để lại. Thực hành Pháp Lý Vô Vi cho đứng đắng để mở lòng vị tha, tha thứ và thương
yêu tất cả bạn đạo Vô Vi. Từ nay không nên thị phi nữa mà gắng công hành pháp hổ trợ lẩn nhau, có vậy
chúng ta mới đem được pháp vào lòng người. Đức Ông Tư có dạy, Pháp Lý Vô Vi Phật Pháp không cần
thuyết pháp mà chỉ có thực hành thì mới có kết quả tốt. Thật vậy, từ khi Đức Thầy của chúng ta ra đi đến
nay, anh chị em Hội Trưởng và bạn đạo khắp nơi đã tổ chức được hai lần Đại Hội và hoàn thành tốt đẹp.
Bạn đạo Vô Vi chúng ta đã ý thức và đã trưởng thành . Tôi nghĩ, Đức Thầy của chúng ta thật là vui mừng
khi thấy con Ngài đang dấn thân đi đúng theo con đường " Đời Đạo Song Tu, Tình Thương và Đạo Đức "
mà Đức Thầy đã hơn năm mươi năm dạy dổ.
Thưa các bạn, Đức Thầy Vĩ Kiên đã thực hành Pháp Lý Vô Vi Phật Pháp và đã đạt thanh tịnh hoàn
toàn. Mục đích của Ngài không phải là lo tu để Đắc Đạo và hưởng lạc trên cỏi Thiên Giới cho bản thân
Ngài mà ngược lại Ngài tu Đắc Đạo rồi trọn đời hy sinh cho đạo và dấn thân bất vụ lợi hơn năm mươi năm
hoằng pháp để độ sanh.
Chúng ta phải làm gì đây để thực thi hạnh của Đức Thầy, ít nhất chúng ta phải thương yêu lấy chính mình
và lo hành pháp để tự cứu và giãi thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi là chúng ta đã và đang thực thi hạnh của
Ngài và làm được những điều mà Đức Thầy hằng mong ước.
Gió hiu hiu tiêu điều lá rụng,
Lá vàng bay rơi đụng chân tôi,
Ngồi buồn tôi nhớ Thầy tôi,
Bao năm hoằng pháp thì rồi về không.
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Năm mươi năm trồng cây ăn trái,
Đến hôm nay đã hái được bao?
Thầy tôi tâm nguyện ước ao,
Dạy đàng con trẻ lao đao tháng ngày.
Bạn đạo ơi Thầy mòn mỏi đợi,
Từng đứa con trông đợi ngày về,
Thiên Đàng là cảnh hương quê,
Bỏ đi lâu quá,hồn mê cỏi trần.
Pháp Vô Vi ta cần tu luyện
Mở Tâm Bi ta nguyện cứu đời,
Mau mau hành pháp bạn ơi,
Mai sau đắc pháp đời đời hưỡng an.
Vượt Bể Ngạn hàng ngàn cây số,
Cho hồn về dạo phố Tam Thiên,
Thiên Đàng cảnh đẹp tự nhiên,
Hằng hà sa số Phật Tiên lập thành.
Nhớ đến Thầy tâm thành mãi nguyện,
Không xía vào những chuyện thị phi,
Thầy ơi Thầy đã ra đi,
Chúng con ở lại thực thi hạnh Thầy.
Bạch Sĩ
Mùa Giáng Sanh 2010
TRUNG TÂM VÔ VI
THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ

5909 Woodcutter Way
Columbia , MD.21044
Tel: 410-884-5356
Email : voviwashingtondc@yahoo.com
Web: www.vovimeditations.org

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Bonne Nouvelle Annee’
Happy New Year
2011
Năm mới lại trở về với loài người trên quả đất này ,người người cố gắng thay đổi những kết quả cũ kỹ ,để
mong đạt được những thành quả mới ,tốt đẹp hơn, sáng tạo hơn.
Toàn thể bạn đạo Vô Vi vùng Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ
Thân mến kính chúc toàn thể bạn đạo Vô Vi khắp nơi

Một Năm Mới 2011
Được Nhiều Sức Khõe
Tu hành Tinh Tấn
Thân Tâm An Lạc
Vạn Sự Như Ý
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