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Số:  810  Ngày: 16 tháng 01 năm 2011 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ  30/03/2001 đến 05/04/2001 
 
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) Cuộc sống không yên thì phải làm sao? 
2) Nơi nào có ánh sáng nơi đó có từ quang của Thượng đế phải không? 
3) Sự mềm dẽo do đâu hình thành? 
4) Óc người có thể tiếp xúc được luồng điển của Ðại Bi hay không? 
5) Lòng tham của loài người do đâu hình thành 
6) Ðầu óc bít bùng thì phải làm sao? 
7) Sự thật nguyên lý nằm ở đâu? 
 
 
 

Tình Duyeân
 

Tình duyeân daãn ñoä cô tieán hoùa 
Roõ leõ Trôøi ban töï hoïc hoøa 

Tình thöông ñaïo ñöùc vaãn haønh qua 
Chæ ñöôøng daãn loái töï hoïc hoøa 

 
Vĩ Kiên
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1) Monaco,  30-03-2001  4: 05 AM 
Hỏi:  Cuộc sống không yên thì phải làm sao? 
 
Ðáp:  Thưa Trời định thì mọi việc cũng được an bài 
  Kệ: 
 Sanh tử luân hồi cũng do Cha 
 Tiến hóa đổi thay phải thật thà 
 Trì trệ tâm thành tâm tiến hóa 
            Nhân luân độ thế tự thân hòa 

2) Monaco, 31-03-2001  10: 15 AM 
Hỏi:  Nơi nào có ánh sáng nơi đó có từ quang của 
Thượng đế phải không? 
 
Ðáp:  Thưa nơi nào có ánh sáng nơi đó có từ quang 
của Thượng đế chiếu cố từ giờ phút khắc 
  Kệ: 
 Tình thương ban chiếu bởi tình Trời 
 Sáng suốt thông minh được nghỉ ngơi 
 Qui hội tình người trong quí tưởng 
 Thành tâm tu luyện trí sáng ngời 
 

3) Monaco, 01-04-2001  8: 35 AM 
Hỏi: Sự mềm dẽo do đâu hình thành? 
 
Ðáp:  Thưa sự mềm dẽo do sự thông cảm và thực 
hành hình thành tập quán tốt 
  Kệ: 
 Thực hành đúng nhịp điển quang tiến 
 Giải tỏa phiền ưu giải nỗi phiền 
 Trí tuệ phân minh trình vẫn tiến 
 Tham thiền nhập định sớm an yên 
 

4) Monaco, 02-04-2001  8: 20 AM 
Hỏi:  Óc người có thể tiếp xúc được luồng điển của 
Ðại Bi hay không? 
 
Ðáp:  Thưa óc  người thanh tịnh có thể tiếp xúc 
được với ánh sáng thanh tịnh của Ðại  Bi 
  Kệ: 
 Thanh tịnh tâm từ nhận điển Ðại Bi 
 Từ tâm khai triển trí thân ghi 
 Ðường tu rõ rệt trí tâm sáng 
            Quang chiếu tình thương chuyển tâm ghi 

5) Monaco, 03-04-2001  4: 20 AM 
Hỏi:  Lòng tham của loài người do đâu hình thành?
 
Ðáp:  Thưa lòng tham của loài người do sợ nghèo 
đã hình thành 
  Kệ: 
 Sợ nghèo thành tham đã hình thành 
 Tập quán si mê mất ý thanh 
 Thanh tịnh không còn qui động loạn 
 Mê lầm tưởng thật khó tiến nhanh 
 

6) Monaco, 04-04-2001  3: 05 AM 
Hỏi:  Ðầu óc bít bùng thì phải làm sao? 
 
Ðáp:  Thưa đầu óc bít bùng thì phải tự hành giải 
hướng tâm về trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ 
  Kệ: 
 Thực hành giải tỏa trí thông minh 
 Gốc gát qui nguyên cứu chính mình 
 Trí tuệ chơn hành trong thức giác 
 Bình tâm thanh tịnh xét hành trình 
 

7) Monaco, 05-04-2001  3: 00 AM 
Hỏi:  Sự thật nguyên lý nằm ở đâu? 
 
Ðáp:  Thưa nguyên lý điển quang nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ 
  Kệ: 
 Nguyên lý thâm sâu ở bộ đầu 
 Càn khôn vũ trụ chuyển thâm sâu 
 Thực hành chơn giác thông trí tuệ 
 Khai triển qui nguyên tự tâm hiền 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Vấn đạo tại Ðại hội Kỳ Quan 
 
53.- Vấn:  Đến giờ thiền định thì mật niệm bát chánh trước, rồi tiếp theo là soi hồn, pháp luân và thiền 
định, như vậy có đúng không? 
 
Đáp:  6 đến 10 giờ chúng ta niệm bát chánh, rồi tới 11 giờ chúng ta soi hồn, pháp luân, thiền định, giờ tý 
thông khai. 
 
54.- Vấn:  Hít thanh khí điển là vạn linh kết tụ với điển của châu thân mới kết thành thánh thai phải 
không? 
 
Đáp:  Đúng như vậy. 
 
 55.-Vấn:  Ngón tay chạm vào nút bật điện thì nẹt lửa điển xanh, như vậy là như thế nào? 
 
Đáp:  Đó là mấy người tu nhẹ rồi mới có phần đó, mấy người mới tu không có phần đó được.  Tu lâu thì 
vô nó bực sáng liền, người đó xuất ngôn nóí triết không khó gì. 
 
56.-Vấn:  Trong khi thanh lọc ruột tại Đức Thầy có lần kể là hào quang của bà bác sĩ tên là Zimmerman 
rất mạnh có thể làm cong thước hào quang. Con muốn biết thêm về thước đo hào quang này.  Người tu 
chúng ta có nên dùng để kiểm tra hào quang mình không? Cám ơn Thầy. 
 
Đáp: Cái đó là về energy thôi, về điển có.  Bây gìờ bên Đức củng có bán rồi.  Chúng tôi cũng có cây đó, 
khi mà thử người điển mạnh hay điển yếu nó đưa qua đưa lại, để trên đầu tự nhiên nó cử động.  Cái đó bây 
giờ bên Đức người ta đang nghiên cứu về hào quang trung tim bộ đầu. 
 
57.- Vấn:  Kính thưa Thầy chồng con về Việt Nam, gặp lại người bạn gái cũ, sau khi về Mỹ đòi ly dị vớí 
con.  Thưa Thầy con phải giải quyết trường hợp này như thế nào cho đúng hạnh của người tu? 
 
Đáp: Hạnh của người tu là muốn giải nghiệp, nên đó là cơ hội giải nghiệp, mình thực thi đúng mức để tiến 
hóa, không có gì phải lo.  Người tu là có chổ nương tựa tâm thức càng ngày càng bừng sáng.  Dứt được 
phàm tâm thì đạo tâm mới phát triển. 
 
58.- Vấn:  Thưa Thầy con đang ngồi thiền, hành soi hồn, pháp luân và thiền định, cái pháp thân của con 
càng ngày lớn như hình tượng.  Việc này tốt hay xấu xin Thầy minh giải. 
 
Đáp:  Đó tốt.  Nó sẽ giải hết rồi nó mới hội tụ lại nhỏ.  Vì cái tự ái của con người ai c ủng có, nó giải được 
cái phần trược đó, sẽ dẹp được tự ái.  Và cảnh đời nó sẽ đụng chúng ta, và chúng ta sẽ tự thức. Nhờ tu thiền 
mới giải được tự ái.  Nhiều người sợ đời, sợ sự kích bát, Vô Vi không sợ.  Chấp nhận kích bát để thức tâm.  
Không sợ một cái gì hết.  Người ta sợ vì người ta nuôi dưỡng tự ái người ta chịu không nổi sự kích bát.  Sự 
kích bát qúy báu, sự kích bát thật sự là thầy của chúng ta, hướng dẫn chúng ta tiến. 
 
59.- Vấn:  Thưa Thầy, người tu muốn đắc đạo thì phải trọn lòng tín ngưỡng, nhưng niềm tin của con 
không được trọn vẹn, chẳng hạn như thiên đàng và địa ngục có thật hay không?  Và đi chấp vào chay mặn 
còn làm con phân vân nhiều, xin Thầy giải thích cho con. 
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Đáp:  Thiên đàng địa ngục do tâm. Mà con tu cái pháp này là sửa tâm, sửa tánh, sửa trật tự cho chúng ta.  
Càng trật tự càng thấy rõ nguyên lý thanh nhẹ của thiên đàng, thì lúc đó tiến tới thiên đàng rất dễ dãi.  Vì 
con người không có trật tự, là tại mất trật tự thì không thấy thiên đàng, rồi cũng không có dịp đi xuống địa 
ngục, để chết mới xuống địa ngục, Còn chúng ta tu là để về trật tự là đại trượng phu.  Người đại trượng 
phu thì phải thanh nhẹ và trật tự, thì chúng ta muốn đi đâu thì đi.  Người đại trượng phu thì phải quán 
thông và hiểu biết về mê chấp và đố kỵ này. 
 

CÙNG ÐỌC THƠ THẦY 
 

Ðến với con 
(Họa thơ bạn đạo) 

 
Ðến với con vượt sông vượt bể 

Ðến với con mắt lệ tràn trề 
Ðến với con Ðạo Vàng rung cảm 
Ðến với con Thức Giác về Quê. 

 
Ðến với con Ðiển Thanh trao đổi 
Ðến với con xây dựng Niềm Tin 
Ðến với con quay về Tiền Kiếp 

Ðến với con như thiếp với chàng. 
 

Ðến với con mơ màng tiêu diệt 
Ðến với con thực hiện Tình Thương 

Ðến với con chẳng còn thắc mắc 
Ðến với con Thiên Ðàng tái lập. 

 
Lương Sĩ Hằng 

Mountain View, ngày 7 tháng 9 năm 1981 
 
 
 

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California 
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách và DVD Vô-Vi    

 
14.01.2011 
 
Kính thưa quý bạn, 
 
Chúng tôi đã hoàn tất cuốn sách “Thực Hành Tự Cứu” (Phương Pháp Công Phu) loại bìa mỏng (100 trang) 
, và đã gởi đến các địa phương cần phân phối tài liệu Vô-Vi vào dịp tổ chức chợ Tết Tân Mão.   
 
Ngoài ra, chúng tôi đang phát hành 500 bộ DVD Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29, Đời Đạo Phân Minh 2010 
(gồm 5 đĩa DVD trong 1 bộ), và sẽ gởi đến quý bạn miễn phí tùy theo yêu cầu. Chúng tôi thành thật cảm 
ơn tất cả quý bạn trong Ban Kỹ Thuật Đại Hội Đời Đạo Phân Minh đã bỏ rất nhiều công sức để thực hiện 
bộ DVD này. 
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Chúng tôi cũng đang sọạn và sẽ tái bản 4 cuốn sách của Cụ Đỗ Thuần Hâu (Đức Ông Tư) tức các cuốn 
Phép Xuất Hồn, Đời Đạo Song Tu, Mơ Duyên Quái Mộng và Tình Trong Bốn Bể. 
 
Quý HAHVV, trung-tâm, hoặc thiền đường nào cần sách Thực Hành Tự Cứu hoặc bộ DVD Đại Hội 2010, 
xin liên lạc với Ban Kinh Sách qua điện thư vovikinhsach@gmail.com, để chúng tôi có thể gởi đến quý 
bạn sau khi DVD phát hành xong. 
 
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 19 tháng 11 năm 2010 đến ngày 14 tháng 01 năm 
2011 
  
Tên Số tiền nhận 
Nhan Kiet ( Texas) 100 USD 
Nguyen Thi Tam (California) 27 USD 
Tran Cong Nga(California) 40 USD 
Le Tinh (California) 20 USD 
Kim Vuong (California) 100 USD 
Le Mai (California) 100 USD 
Nguyen Thi Nuong (Australia) 500 AUD 
Nguyen Thi Phung (California) 200 USD 
Lam Ung Min (California) 200 USD 
Vo Thi Nhanh (California) 200 USD  
Nguyen Xuan Mai (California) 100 USD 
 
 
Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, để chúng tôi có phương tiện tiếp tục thực 
hiện các tài liệu kinh sách Vô-Vi.   
 
Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về: 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
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 
 

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM VÔ VI - THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ 
 

TRUNG TÂM VÔ VI 
THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ 

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

Web: www.vovimeditations.org 
 
 

CUNG CHÚC TÂN XUÂN 
KÍNH BIẾU ĐẦU NĂM 

Tân Mão 2011 
 
Nhân dịp đầu năm mới TÂN MÃO 2011 ,tưởng nhớ đến Đức Thầy , ôn lại những hạnh quả của Đức Thầy 
dày công hoằng pháp. Để bồi đắp niềm tin trên đường hành pháp theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí 
Phật Pháp ,Chúng tôi hân hoan thực hiện chương trình Kính Biếu đến toàn thể bạn đạo Vô Vi  những tài 
liệu tu học vô cùng đặc sắc,phù hợp với hoàn cảnh và thời gian hiện tại. Mà lời Đức Thầy như còn văng 
vẳng đâu đây : Thanh Tịnh ,Nhịn Nhục,Nhẫn Hòa và Tha Thứ Thương Yêu  . 
 
A - Những dĩa DVD độc đáo : 
 
      1 – Khóa sống chung Âu Châu ở Đức Quốc ( 13-16/05/2010 ) :                   Bộ 7 DVD 
      2 – Khóa sống chung Thiền Viện Hai Không 
            «  Qui Hội Duyên Lành «  ( 28-31/05/2010 )                       :                   Bộ 5 DVD 
      3 - Một dĩa DVD  «  Nhẫn Hòa «  
      4 - Một dĩa DVD  «  Nhân Quả Cánh Cửa Vô Vi «  
      5 - Một dĩa DVD  «  Cơ Duyên Ấm Áp «   ( Thiền Đường Montreal 27/11/1983 ) 
      6 – Một dĩa DVD  « Đức Thầy hướng dẫn Phương Pháp Đã Thông Kinh Mạch «  
                                     ( Thiền Đường Pomona,CA. 06/02/1985 ) 
      7 – Một dĩa DVD  « Đức Thầy ở Thiền Đường Honolulu ,Hawaii 08/05/1985 ) 
            Đặc biệt các bạn sẽ thấy nhiều con chim đến ăn trên bàn tay của Đức Thầy  
      8 - Một dĩa DVD  «  Tân Niên Hạnh Ngộ «  ( California 02/1989 ) 
      9 - Một dĩa DVD  «  Tạ Ơn Đức Thầy «  ( Thiền Viện Vĩ Kiên 27/05/2091 ) 
    10 - Một dĩa DVD  « Đức Thầy ở Thủ Đô Washington «  ( Thiền Đường Virginia 11/1991 ) 
    11 - Một dĩa DVD  «  Thiền Vô Vi Thực Hành «  
            Đặc biệt của dĩa này là Đức Thầy hướng dẫn phương pháp công phu mặc áo thun trắng và quần bà 
ba trắng. Cũng trong dĩa này,với sự chứng minh của Đức Thầy ,cô Nam Mai biểu diển Ngũ Cầm Hí ,các 
thế võ . Cô Vân Khanh múa Tiên  . 
 
 B - Tuồng cải lương và Karaoke đặc sắc :do gia đình đạo hữu Thiên Tạo thực hiện 
 
      1 - Một dĩa DVD tuồng cải lương « Ông Tám Làng Quê «  ( có thực hiện thành 2 dĩa CD ) 
           Đây là tuồng cải lương phỏng theo đời sống đạo đức ,thương đời,giúp người của Đức Thầy. Đức 
Thầy đã xem bản thảo nữa ngày tại nhà đạo hữu Thiên Tạo,và đồng ý cho thực hiện,không cho thay đổi 
điểm nào hết.  
           Một tuồng cải lương xuất sắc , được trình diễn qua những tài năng cải lương, như nam nghệ sĩ Bảo 
Quốc ,nữ nghệ sĩ Ngọc Giàu ,Kiều Mai Lý,v.v… 
       2 - Bốn dĩa DVD  cổ nhạc Karaoke mới nhất trong năm 2010 do gia đình Thiên Tạo thực hiện  .Hình 
ảnh tuyệt đẹp ,màu sắc trong sáng , âm thanh rõ ràng ,nội dụng phong phú hướng thiện dựa theo những bài 
thơ và ý đạo của Đức Thầy : 
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            *  Thuyền Về Bến Giác 
            *  Kỷ Nguyên Di Lặc 
            *  Nhớ Ơn Thầy 
            * Nhớ Ơn Đức Thầy Vĩ Kiên 
 
C  - Những dĩa CD với những bài giảng tuyệt với : 
 
     1 - Một dĩa CD : Vui Xuân 
     2 - Một dĩa CD :  Duyên Lành Tự Thức 
     3 - Một dĩa CD : Lấy Oán Làm Ân 
     4 - Một dĩa CD : Nhịn Nhục 
     5 - Một dĩa CD : Học Nhẫn Học Hòa 
     6 - Một dĩa CD : Bịnh Do Tánh Sanh 
     7 - Một dĩa CD  : Thân Thương Hòa Bình 
     8 - Một dĩa CD  : Ngục Tù và Thể Xác 
     9 – Một dĩa CD  : Đại Hội Thanh Tịnh 
   10 - Một dĩa CD  : Đấng Đại Thanh Tịnh Là Ai  ? 
   11 - Một dĩa CD  : Tu Hành Thanh Tịnh 
   12 - Một dĩa CD  : Thanh Tịnh 
   13 - Một dĩa CD  : Long Vân và Long Hoa    
                                (đặc biệt cho những bạn đạo nào thích nghe Đức Thầy nói thiên cơ  ) 
 
Bạn đạo yêu thích dĩa nào, hay tất cả ,xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ,các bạn sẽ được như ý. Chúng tôi 
hân hoan được KÍNH BIẾU  . 
Kính chúc quý bạn một năm mới dồi dào sức khõe ,Thân Tâm An Lạc ,Vạn Sự May Mắn  . 
 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Vạn Vật Thái Bình 
 
Kính bái 
 
Võ Quang 
 
Tái Bút : Chúng tôi có máy niệm Phật kiểu mới (Đức Thầy niệm ),giá $ 5 UD một  
               cái sẳn sàng cung cấp các nơi theo yêu cầu  . 
 Xin luu ý : Bạn đạo và thân hữu muốn nghe Chương Trình Phát Thanh Thiền Định do Trung Tâm VôVi 
Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ ,được thực hiện trên hệ thống truyền thông Việt Nam Hải Ngoại ,vào mỗi 
tối thứ sáu hằng tuần từ 7 giờ đến 7 giờ 30 tối ; xin vào web: 

www.vietnam-radio.com 
Một chương trình sống động,phong phú.Với mục đích phổ biến pháp Thiền Vô Vi đến quý đồng hương hải 
ngoại. Chương trình này bước vào năm thứ 5 từ tháng giêng 2011 . 
Nghe lại những chương trình phát thanh ,xin vào web: www.vovimeditations.org 

 
TRUNG TÂM VÔ VI THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ 
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THƠ 
                     SẠ NHIỆT 
Toạ thiền sức nóng chuyển toàn thân 
Tinh luyện điển khai bản thể rần 
Pháp lý tịnh ngồi luân chuyển ấm 
Điển chuyển từ chân lên bộ đầu 
Gom vào gtiửa trán lư hương tán 
Triển pháp điển gom chạy lâng lâng 
Soi hồn điển trụ ấn đường sáng 
Thanh nhẹ định thiền điển hoá thần 
         TVTLTC 03.11.10 
            Minh Thạnh 
                       ----- 
                  LỤC TỰ 
Thanh điển Bề trên hổ trợ không 
Khai thông lục tự thức hoà đồng 
Trần tâm thức giác mở chơn điển 
Tâm thông nguyên ý ngộ duyên trong 
Chìa khoá khai thông là Lục tự 
Mỡ thông sáu chữ mới kỳ công 
Gằng nghiềm Lục tự thanh quang mở 
Luyện đạo soi hồn tinh khí thông 
                  II 
Di đà sáu chữ thật thâm sâu 
Luyện đạo nghiềm tâm rỏ nhiệm mầu 
Thức giác minh tâm thông sáu chữ 
Triển khai chấn động lực làm đầu 
Di đà sáu chữ tri nguyên ý 
Chìa khoá mở thông ba tạng báu 
Dẫn tiến tâm linh độ chúng sinh 
Nguyên ý khai thông phủ tứ châu 
           TVTLTC 18.11.10 
           Minh Thạnh. 
                 ---- 

     CHÚC XUÂN TÂN MẸO 2011 

Chúc xuân Tân Mẹo Bạn đồng môn 
Phát triển tâm linh sáng Vía Hồn 
Thành tựu công danh và sự nghiệp 
Âm thầm thâu điển, điển Càn Khôn 
Hai ngàn mười một - năm như ý 
Luyện đạo công phu đúng pháp môn 
Hội nhập thanh quang trong Vũ Trụ 
Thân tâm thường lạc, Đạo sinh tồn 
         Cà Mau, 02-01-2011 

           Út Hoa kính chúc 

                ----- 

          CHÚC XUÂN TÂN MẸO 
CHÚC xuân Bạn Đạo tu Vô Vi 
MỪNG được pháp hành rất thích nghi 
NĂM Mẹo tân niên đầy phước đức 
MỚI vui và khỏe tâm từ bi 
 
CHÚC xuân Bạn Đạo khắp Năm Châu 
MỪNG đạt điển quang thấm đạo mầu 
NĂM cũ Dần qua năm Mẹo đến 
MỚI nhiều điều tốt khỏe vui giàu 
 
CHÚC xuân Bạn Đạo vạn điều lành 
MỪNG gặp Pháp Thầy tu tiến nhanh 
NĂM cũ không bằng năm mới đến 
MỚI nên tinh tấn ráng tu hành 
 
CHÚC xuân Bạn Đạo gần xa 
MỪNG vì niệm Phật Di Đà chẳng quên 
NĂM Tân Mẹo đến rất hên 
MỚI lo luyện đạo vững bền thăng hoa. 
        Cà Mau, 02-01-2011 
             Út Hoa kính chúc  
                     ----------  --- 

       THUẦN DƯƠNG THOÁT TỤC 
               (Đức Thầy giảng pháp) 
Thuần dương chơn pháp là gì 
Ai mà phăn được, được đi về nguồn 
Thoát phàm siêu thoát hẳn luôn 
Giữ sao tâm trạng không buồn, oán than 
Ly khai thể xác tâm an 
Vượt qua cửa khẩu Dương Quan Cửu trùng 
Khó khăn mới đạt đỉnh chung 
Thuần dương tiến hóa xa vùng khổ a 
Qua cơn thử thách ta bà 
Cũng nhờ niệm Phật Di Đà luyện tu 
Âm dương dụng lý hành tu 
Phần âm lạnh lẽo mê mù tối tăm 
Phần dương hơi nóng diệu thâm 
Vô cùng nhanh nhẹ khai tâm nhờ Thầy(1) 
Tiến lên mấu chốt chổ này 
Tham thiền nhập định tròn đầy điển quang 
Quân bình Hồn Vía nhẹ nhàng 
Thuần dương thoát tục vinh quang đời đời ./- 
                Cà Mau, 28-12-2010 
                   Út Hoa 

(1) Đức Thầy, Vô Sư Trí – Vô tự chơn kinh 
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       CHÚC TẾT TÂN MẸO 2011 

Chúc mừng năm mới bạn đồng hành 
Tinh tấn hành thiền đạt điển thanh 
Hít thở càng nhiều càng sáng suốt 
Vô Vi Pháp Lý, lý siêng hành 
Giúp ta giải thoát lên bờ giác 
Thoát: cảnh luân hồi - sống mỏng manh 
Tân Mẹo tâm vui mau tiến hóa 
An nhiên tự tại trở về thanh 
Chúc mừng Bạn Đạo khắp nơi nơi 
Ăn Tết thiền nhiều Tý Ngọ thời 
Thanh điển vô cùng trong Vũ Trụ 
Pháp Luân thông nhẹ giải tâm đời 
Theo đà phát triển ngày thêm tiến 
Tân Mẹo giàu thanh được thảnh thơi 
Hành Đạo Vĩ Kiên thích hợp nhất 
Tu hành viên mãn được về Trời ./- 
        Cà Mau, 09-01-2011 
           Út Hoa kính chúc  
                     ----- 
            TẾT NHỚ THẦY  
Xuân về con thấy nhớ Thầy ghê 
Lục đĩa ra nghe nhìn mãi mê 
Nuối tiếc không còn Thầy tại thế 
Thường niên chúc Tết ráng mau về 
Giao Thừa vắng bóng Lương Sư Phụ 
Vẫn tiến vẫn tu rất chỉnh tề 
Đi đứng ngồi nằm nhớ niệm Phật 
Hướng về tâm điển hiệp Tam Huê 
             Cà Mau, 09-01-2011 
                Út Hoa kính bái 
                          ----- 
                       NÓI DỐI  
Người nói dối ngọt ngào ,có thể  
đọat được và thỏa mãn danh lợi tình,  
đến khi lìa xác,hồn rơi vào chỗ chật hẹp,  
đông người,nhưng rất cô đơn buồn tẻ .  
                        11/01/2011  
              VN. Văn Phật Tử  
                       ---- 
                CHÂN THẬT 
Chân thật vui đời đẹp đạo hoài 
Biết, dừng nhân quả phúc đời nay 
Thân người khó làm mới thành đặng 
Giác ngộ sợ chi cảnh khó này. 
                                 Cà Mau, 12-10-2010 
                                       Phúc Tâm 
 

                 THỨC TA 
Trải qua một cõi phong trần 
Trần gian muôn cảnh  đủ màu chuyển xoay. 
Gian nan cũng có vui vầy, 
Tu tan tan tụ ở đầy thế nhân. 
Ai ai cũng có duyên phần, 
Tùy theo tâm phúc hiểu phân cho mình. 
Hồn nhiên cảm nhận thiên tình, 
Duyên thiền nguyện thức ân tình cha ban. 
Mong cho tất cả khai tâm, 
Tự tu phát triển âm thầm tiến thân. 
Đường đi trăm nẻo diệu phân, 
Tiềm tàng khai mở vén màn vô minh. 
Minh minh hiểu hiểu hành trình, 
Khai kinh vô tự ẩn tình đâu xa. 
Ngẫm suy ở cõi ta bà, 
Tự đâu mà có đi qua học hòa. 
Học trong mọi lối hòa ta, 
Hòa cùng vô giới không mà thức ta. 
                                 Cà Mau, 04-01-2011 
                                         Văn Phong 
                    --- 
              MÙA XUÂN 
Mùa Xuân mùa vui chơi 
Người tu khác người phàm 
Hành thiền tạo công đức 
Niệm Phật diệt tánh tham. 
  
Đàm đạo chỉ vài "Trự" 
Trao đổi khuôn mặt tươi 
Chẳng cần phải xin phép 
Không phiền đến lòng người. 
  
Thầy dạy: 
 "Pháp luân là quan trọng" 
Tập tành hít cho thông 
Hơi nhẹ vô cùng tận 
Qua định chẳng cầu mong. 
  
Thiền nhiều cứu trái đất 
Đóng góp "điển" sạch xanh 
Chúc phúc cùng đồng loại 
Mùa Xuân nhiều khí thanh. 
                      Kính bái 
                BT, 11-01-2011 
                       Huệ Nhựt. 
                       ---- 
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              XUÂN TÂM KHÔNG 
Hành trang vỏn vẹn cái "tâm không" 
Nhất trí Thầy ta trọn một lòng 
Không điển không tiền tu vẫn tịnh 
Hòa giao liên kết Đấng Toàn Thông 
Thật tu chỉ chúc nhiều bài học 
Giải nghiệp cho nhanh một kiếp, xong 
Lời nguyện của ai mùa Xuân nọ? 
"Tu cao giàu có lọt vòng trong". 
                           Kính bái. 
                   BHH, 11-01-2011 
                           Huệ Nhựt 

                XUÂN CƯỜI  
Xuân đến rồi đi, đến ,nhanh quá đổi  
Cứ mãi mừng xuân hưỡng được mấy mươi  
Già nhanh thân người ,xuân trẻ mỉm cười  
Như dễu cợt trần đời vui ngắn ngủi  
Hãy hướng lên thiên đàng xuân bất diệt  
Bổn lai diện mục thiền rõ cái tâm  
Độc cô hạnh phúc lòng tõ mừng thầm  
Rực rỡ an hòa đại quang chơn thiện mỹ    
             11/01/2011  
              VN. Văn Phật Tử 

Hướng Tâm Cầu Nguyện 
 
1) Kính xin quý bạn đạo vui lòng hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo là cụ bà Trần mỹ Tân sinh năm 
1918 ,mẹ của bạn đạo Quách Lộc ở tỉnh Bình Dương, vừa mới từ giả xác phàm vào lúc 1 giờ sáng ngày 07 
tháng 01 năm 2011 ( mùng 4 tháng  12 năm Canh Dần ) hưởng thọ 93 tuổi , được siêu thăng tịnh độ. 
Xin chân thành cảm tạ  
TRUNG TÂM VÔ VI THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ 
 
2) Xin ban dao hướng tâm cầu nguyện cho ông  đinh văn Hợp là ông ngoại của bạn đạo NguyễnThi Thu 
Hườg, sinh năm 1921, mất lúc 8h40 ngày 08-01-2011 tại Ninh Bình ( tức ngày 05-12 năm Canh Dần) được 
siêu thăng tịnh độ. Cám ơn quý bạn đạo 
 

BẠN ÐẠO VIẾT 
Trích đoạn Kinh A DI ĐÀ, (trang 128) 

……………………    
     Khi ấy Phật giao quyền Ngũ Hành cho Ngọc Hoàng Thượng Đế, thừa tiếp lệnh ta để sai khiến chúng nó 
và thừa hành phận sự của ta theo luồn điển cái, sống sanh tồn cùng là thác. 
 

• Ông Tám giảng 
 
    Ở đây tại làm sao người ta nói Ngọc Hoàng Thượng Đế nhỏ hơn Phật. Cho nên Thượng Đế có nhiều 
giới Thượng Đế. Diêm Vương cũng là Thượng Đế mà Ngọc Hoàng cũng là Thượng Đế. Ngọc Hoàng 
Thượng Đế Vô cực Đại Thiên Tôn là Hắc Bì Phật. Phải thấy chổ nầy ! Cái màu viền đó không ai 
thay đổi được hết. Bạn có phóng màu trắng vô, nó cũng là đen., mà sữa màu đen thành màu trắng 
không được. Cho nên tối thượng ở chổ đó, mà người phàm không thấy, nói ông Phật lớn hơn Ngọc 
Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Ngọc Hoàng thiếu gì Ngọc Hoàng, chổ nào lại không có. 
Xưng danh ông vua cũng có thể xưng được Ngọc Hoàng ở thế gian, cũng là một Thượng Đế nhỏ mà 
thôi ! Nhiều người lầm ở chô đó. Cơ bút cũng vậy, nhập xác cũng vậy, lầm ở chổ đó ! Chúng ta có 
Pháp Tu thanh tịnh, chúng ta phải giữ Pháp mà đi thôi ! Không có nghe ông Ngọc Hoàng ông xuống 
tôi phải quỳ, tôi phải làm cái gì ! Vô ích. Tôi chỉ lo Tu để tôi trở về Đại Thiên Tôn, Đại Thanh Tịnh. 
Cái đó là cái quan  trọng, cái đó là cái chánh. Còn cái kia mà xuống có làm bùa phép đi nữa cũng chỉ 
giới hạn mà thôi ! Cho nên người tu Vô Vi không cần thiết suy nghĩ vấn đề đó !..... 
 
Hồ Huệ trích 
 

----- 
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NIỆM PHẬT 
 

Nhớ, nhớ, nhớ... ta niệm phật 
Giải, giải, giải... khỏi nghiệp tai 
Nam mô A Di Đà phật 
Vạn vật thái bình. 
  Vào tháng 7 vừa qua, sáng hôm đó, tôi đi uống cà phê cùng bạn Lộc. Bạn kể cho tôi nghe: Trong đêm 
trước bạn nằm mơ thấy vào cõi âm. Quang cảnh mờ mờ giống buổi hoàng hôn ở thế gian. Không gian chỉ 
có vài đốm sao. Sinh hoạt cũng bình thường như ở trần thế. Còn những âm hồn trao đổi cho nhau chỉ dùng 
" ý". Khi bạn tiếp cận những âm hồn, " ý" bạn muốn khuyên các âm hồn nên niệm phật. Khi bạn khởi niệm 
lên sáu chữ:" Nam mô A Di Đà phật" lại rất khó. Còn những âm hồn lại không niệm được. Bạn hỏi tôi: :" 
Sao lạ thế?" Tôi trả lời theo sự ngẫm nghĩ của tôi: có lẽ do tần số thấp và tần số cao nên khó niệm phật. 
Sau đó chúng tôi chia tay. Khi về nhà, đầu tôi cứ lẩn quẩn hai chữ tần số nên tôi có làm bài thơ tặng cho 
bạn Lộc:  
          "Nhân gian tận hưởng tần số lành 
           Chân ý khai thông tần số cao 
           Âm cảnh âm u tần số thấp 
           Khó mà tưởng niệm chữ Nam mô." 
   Lại vào khoảng tháng 9, tôi đến phát báo tuần cho bạn Phước. Nhà Phước bán tạp hóa thì có một người 
hàng xóm đến mua đồ và kể lại: Chị cô hàng xóm đang nằm trên giường bệnh hấp hối có nhờ anh chị em 
niệm phật dùm cho người bệnh. Lúc đó, anh chj em có hỏi tại sao không tự niệm mà phải nhờ người khác 
niệm dùm? Thì người bệnh trả lời là muốn lắm nhưng không hiểu sao không  niệm được.  Vì vậy xin nêu 
lên để các bạn... 
     Bảy ức niên qua mới tạo thành 
     Xác thân tứ đại uyển cho lanh 
     Duyên thiền pháp luyện cho tính tấn 
     Hòa với thiện lành chốn nhẹ thanh. 
                                                                       Cà Mau, 09-01-2011 
                                                                                 Văn Phong 


