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Số:  838  Ngày: 31 tháng 7 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám  11/09/2001 đến 17/10/2001 
 
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) Muốn hội nhập với thanh quang thì phải làm sao? 
2) Do đâu loài người nghĩ về sự khống trị và hung ác? 
3) Sự trung thành phục vụ có hữu ích gì cho người tu? 
4) Sự ăn năn sám hối có hữu ích gì không? 
5) Qui nguyên thanh tịnh là sao? 
6) Tu hoài không thấy duyên Trời độ tại sao? 
7) Ai sanh ai diệt tại thế gian? 
 
 
 
 
 

Vuõ Truï
 

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

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

 
Vĩ Kiên
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1) Atlantic city, 11-10-2001  8:05 AM 
Hỏi:  Muốn hội nhập với thanh quang thì phải làm 
sao? 
 
Ðáp:  Thưa muốn hội nhập với thanh quang với Trời 
Phật thì phải thực hành trật tự và đứng đắn, dứt 
khoát thì luồng điển trung tâm bộ đầu phát sáng thì 
mới có cơ hội hội nhập, trí tâm sẽ được thanh nhẹ 
liên tục 
  Kệ: 
 Dấn thân hội  nhập trí tâm an 
 Nguyên lý Trời cao tận độ bàn 
 Vượt khỏi sắc giới hành triển tốt 
 Qui nguyên thiền giác tự tâm an 
 

2) Atlantic city, 12-10-2001  7: 40 AM 
Hỏi:  Do đâu loài người nghĩ về sự khống trị và hung 
ác? 
 
Ðáp:  Thưa loài người nghĩ về sự khống trị và hung ác 
là vì sự sáng chế của vật chất gây ra tập quán xấu, lúc 
nào cũng muốn đè đầu người khác, sau khi đụng chạm 
rồi mới chịu ăn năn sám hối 
  Kệ: 
 Hối tiếc vì tâm chưa thức tiến 
 Không giới vô cùng giảm bớt phiền 
 Khối óc chưa thông không chuyển tiến 
 Hành thông thức giác giải tâm phiền 
  
 

3) Atlantic city, 13-10-2001  7: 30 AM 
Hỏi:  Sự trung thành phục vụ có hữu ích gì cho 
người tu? 
 
Ðáp:  Thưa sự trung thành phục vụ rất hữu ích cho 
người tu vô vi, sẽ có cơ hội trở về không 
  Kệ: 
 Thực hành chơn chánh sẽ về không 
 Vận chuyển tâm thành chẳng ước mong 
 Phát triển thực hành trong giới thức 
 Hành thông tự tiến chẳng lòng vòng 
 

4) Atlantic city, 14-10-2001  8: 40 AM 
Hỏi:  Sự ăn năn sám hối có hữu ích gì không? 
 
Ðáp:  Thưa sự ăn năn sám hối rất hữu ích cho tâm lẫn 
thân 
  Kệ: 
 Ăn năn sám hối rất ân cần 
 Trạng thái qui nguyên tự góp phần 
 Xây dựng tiến dần qui một mối 
            Thành tâm tu luyện chuyển thanh lần 

5) Atlantic city, 15-10-2001  8: 30 AM 
Hỏi:  Qui nguyên thanh tịnh là sao? 
 
Ðáp:  Thưa luồng điển tâm hội nhập với thanh 
quang là qui nguyên thanh tịnh óc sáng tâm minh 
  Kệ: 
 Thanh tịnh minh tâm trí sáng ngời 
 Chơn tâm thức giác hướng về Trời 
 Tâm thân yên ổn bình thân tiến 
 Thức giác tự tu vẫn thảnh thơi 
 

6) Atlantic city, 16-10-2001  8: 35 AM 
Hỏi:  Tu hoài không thấy duyên Trời độ tại sao? 
 
Ðáp:  Thưa duyên lành đến làm sao biết trước được 
  Kệ: 
 Duyên may ban rãi khắp nơi nơi 
 Ánh sáng quang minh chiếu bởi Trời 
 Thanh tịnh tự minh đường giáp tuyến 
 Trời ban tình đẹp đến không lời 
 

7) Atlantic city, 17-10-2001  8: 40 AM 
Hỏi:  Ai sanh ai diệt tại thế gian? 
 
Ðáp:  Thưa tự sanh tự diệt tại thế 
  Kệ: 
 Luân lưu tại thế khổ thân mang 
 Thế sự chuyển luân trí tự bàn 
 Ðau khổ chính mình nay phải chịu 
 Tâm thân tự sửa tự khai màn 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Vấn đạo tại Ðại Hội Hùng Vĩ Giao Liên  1998 
 
35.- Vấn:  Kính xin Thầy giảng 36 ngôi sao Thiên Cương liên hệ với người tu Vô Vi như thế nào? 
 
Đáp :  36 ngôi sao Thiên Cương luôn luôn ban chiếu trên đầu cho người thật tâm tu và thật tâm niệm Phật.  
Nhưng người thế gian tu được chiếu sáng biến thể nó thành ra ác ý thống trị. Cũng như làm thầy bùa, thầy 
pháp, thầy đủ thứ thầy hết, kiếm tiền đi ngược lại mới thành ra 72 ngôi sao Ðịa Sát, kiếm tiền rồi tự giết 
mình chớ đâu có giúp mình.  Tưởng mình hay, chỉ có đứng đó và không có tiến hóa nổi đâu.  Còn tu thật 
tâm và phát triển tới vô cùng, bố thí chơn ngôn không nghĩ về tiền bạc, tha thứ và thương yêu trong xây 
dựng mới có thật chất phát triển tới vô cùng tận. 
 
36.- Vấn :  Kính thưa Thầy,xin giải thích tại sao niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hai lần, niệm Nam Mô 
A Di Đà Phật ba lần, niệm Bát Chánh ba lần, xã thiền phải vuốt lổ tai 36 cái. Những con số này có ý nghĩa 
gì? 
 
Đáp :  Những con số này hoàn toàn có liên hệ với cơ tạng và khối óc hết. Như chúng ta nói nhớ niệm Nam 
Mô A Di Ðà Phật 3 lần hướng về sự thanh nhẹ mà chúng ta quên đi, lo luyện với sự thanh nhẹ hòa hợp với 
sự thanh nhẹ chúng ta mới sáng. 
 
37.- Vấn :  Kính thưa Thầy, có phải niệm bát chánh là dẫn điển theo 8 điểm không? 
 
Đáp :  Niệm bát chánh là phải dẫn điển theo 8 điểm chớ.  Kiểm soát luồng điển đốc mạch nó đi tới đâu. Nó 
đi là chúng ta vừa ý niệm là nó chạy, mà nó chưa mở chúng ta niệm không được. 
 
38.- Vấn :  Kính thưa Thầy, xin Thầy xác nhận về chuyện 5 con rồng màu xuất hiện, mà chỉ có con rồng 
trắng cho vài bạn đạo thấy thôi vào ngày là hữu hình hay vô hình? 
 
Đáp : Thấy ở đâu? 
  Nhiều bạn đạo thấy (nghe Không rõ) 
Đó là con rồng trắng.  Vì biển động qúa, bạn đạo cũng phàn nàn, tôi mới cầu xin cho nó đi bớt, quậy nhiều 
quá bạn đạo chịu không nổi.  Đêm đó tôi cũng có hứa và tôi xin cầu nguyện cho động loạn giải bớt, về sau 
cũng bớt.  Lúc đó là anh Ngẫu đi vô phòng tui, anh thấy con rồng anh la lên, nhiều người nhìn thấy rõ ràng, 
một hồi rồi tan đi. (nghe không rõ) 
Về điển giới, mà điển trược điển thanh phân minh hơn.. 
 
39.- Vấn :  Người tu khi xem xi nê ma có ảnh hưởng gì không? 
 
Đáp :  Xi nê ma là giã tạo, những hình ảnh thấy là ảo thuật để giúp vui một chút thôi.  Cái trí khôn của loài 
người ngày nay đi đến đâu?  Mới thấy đấng toàn năng đã xây dựng cho nhân loại đã tới cái trình độ tới đâu.  
Khi mình xem xi nê toàn là những ảo giác mơ tưởng mà không có sự thật, nhưng người đua nhau đi coi 
trong cuộc sắp đặt có trật tự mà thôi, những hình ảnh sắp đặt có trật tự nhưng mà không có sự thật.  Chúng 
ta tu hành mới thấy sự thật. Chúng ta mới thấy cái xi nê ma khi chúng ta nhắm mắt mới thấy những cảnh 
tiên đẹp, trật tự xinh đẹp.  Cái xi nê ma đó nên thấy hơn cái xi nê ma thế gian cấu trúc khối óc giới hạn mà 
thôi, không tiến tới vô cùng của phần hồn, không tiến hóa được lên thiên quốc. 
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40.- Vấn :  Kính thưa Thầy, có câu «  nhân nào quả nấy », hay người nào làm người đó chịu.  Nhưng một 
mặt khác lại có câu : «  cha ăn mặn con khát nước ».  Vậy câu nào đúng, xin Thầy khai triển giùm. 
 
Đáp: Chung quy cũng chỉ là trong cái tham thôi. Nhân quả là để đo lường sự tham cuả con người. Cha ăn 
mặn con khát nước là cha tham quá ! Con cũng muốn tìm tham mà được cuả, thì cái luật nhân quả không 
cho phép nối tiếp cho người kế tiếp tham, là con phải khổ. Con khát nước mà cha thì dư giả là tham, thì con 
phải khổ.  Cha tham chừng nào thì con khổ chừng nấy, không có ích đâu. Cha minh bạch, quang minh chính 
đại, tức tu đúng đắn là tạo cái dù cho con hưởng, mà con không có tham, sống một cách vưà phải an thân 
hơn những người mong muốn cuả tình đời.  Vì nó noi gương cha nó đã thành công sau bao nhiêu năm tu 
học, trong không mà có, trong thiếu mà đủ không có khổ. Vì nó nhờ nguyên khí cuả trời đất nuôi dưỡng nó, 
nó mượn một chút vật chất nó đủ sống rồi. Sống tạm để đi, chớ ở thế gian không ai sống vĩnh cửu đễ hưởng 
đâu. 
 
41.- Vấn: Người mất đi được an táng bằng cách dưới lòng đất hoặc thiêu, con cháu bị ảnh hưỡng chi phối 
như thế nào với nơi chôn cất? 
 
Đáp:  Chúng ta thấy cái xác của chúng ta đây biết bao nhiêu nghiệp lực từ tiền kiếp, nó truyền đến ngày 
hôm nay, chúng ta phát triển không được về tâm linh, phần hồn vẫn không thấy rõ ràng là nghiệp lực bao 
vây mà thôi. Cho nên chết rồi nên thiêu đốt đi để mà giải tất cả các nghiệp lực không có lưu luyến.  Cho nên 
ở đời, người Việt Nam, người Trung Hoa cũng vậy, chết thích chôn.  Có nhiều người chôn đúng tuổi, con 
cái đúng 40 tuổi là nó phải khùng, vì sự sanh khắc của gia cang nó cũng còn, nó lưu luyến và nó chiếu. Nếu 
thanh không nói gì, mà trược thì phá hoại thôi, gia cang bất ổn. Nhiều người điên mà không biết tại sao 
điên, khùng mà không biết tại sao khùng, giải quyết không được, nhiều yếu tố chớ không phải đâu.  Cho nên 
phải tu. Trong gia đình có �n hem bị chỉ có tu, cố gắng tu, thật tâm tu, hướng về vị Phật A Di Đà mà tu tiến 
thì cái luồng điển cuả ta càng ngày càng mạnh, cái từ trường càng tốt có thể ảnh hưởng cho con em.  Tự 
phần hồn thức giác tu với chúng ta mới giải quyết cái trận đồ khùng điên của chính nó. 
 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

HOÀNG HÔN 
 

Một năm một lớn một già 
Làm sao bước khỏi cái nhà Càn Khôn 

Bo bo ôm giữ vía hồn 
Không khôn lại dại ác ôn vẫn còn 

Minh tâm thấy rõ hao mòn 
Tu không kết quả vẫn còn chấp mê 

Hạ mình mới rõ hương quê 
Học xong bài học tự về đến nơi 
Quang minh chỉ có Cha Trời 

Ðộ tha không ngớt những lời kích ban 
Ðạo tâm thanh nhẹ khai màn 

Giải mê phá chấp hàng hàng khai thông 
Thượng Ngươn tiến triển khai vòng 
Về nơi trật tự chẳng mong ước gì 

Xem đời đang khổ dự thi 
Tréo tròng thêm nặng khó ghi khó hòa. 

 
Lương Sĩ Hằng. 

Manila, 11-05-1989 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 
                                                                Ý NGHỈA LỤC TỰ (kỳ 3) 
Ông Tám Giảng thêm ( tiếp theo ) A –DI … 
 
      A 
“A vốn Bắc Phương Nhâm Quý Thủy” 
“Thân kia là Khảm về cung Tý”. 
      Cho nên chúng ta thiền giờ Tý, để chi? Ðể vun bồi cái thận càng ngày càng mạnh, cái thận thủy mạnh, 
thì cái thần thức của chúng ta càng dồi dào, cái giờ khuya là cái giờ ly tâm mà giờ Tý đó, là ly tâm thì được 
thu hút cái phần thanh điển vô và cái thận của chúng ta càng ngày càng mạnh. Những người tu thiền mà làm 
đúng ngày đúng giờ đâu có bị đau lưng! Không có bị đau lưng, nhưng mà nó đem lại sự thông minh. Thanh 
tịnh, nó đạt tới thông minh. 
“Thân kia là Khảm về cung Tý” 
“Người hay luyện đặng giữ trong mình” 
“Vàng cứng tất nhiên sanh vật quý” 
“Mới đặng Khảm Ly hòa Hống Diên” 
“Tánh thông Trời Ðất đồng nguyên lý” 
 “Ba nhà gom lại kết Anh linh” 
“Xá Lợi tỏ ngời trong Nhứt Khí”. 
      Ðó, cho nên muốn hội tụ được quy nhứt, thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái gì trước hết? Cái thận, cái bộ 
phận đó, là cái bộ phận quan trọng nhứt trong cái cơ tạng mà nhiều người không hiểu. Người đời không 
hiểu, cứ đem ra tìm cái tham dục làm hạnh phúc, nuôi dưỡng cái dục tính làm hạnh phúc thì nó giảm thọ. 
Ðiều thứ nhứt đối với đời, và bên đạo nó không có cái iển “Diên Hống” để khai triển. Nó bị kẹt luôn. À, ba 
nhà gom lại, thượng trung hạ hợp nhứt. Ðó là anh linh, lúc đó người ta chưa nói mình hiểu chuyện gì rồi, cái 
linh tánh nó mở dồi dào vô cùng. 
“Xá lợi tỏ ngời trong Nhứt Khí”. Phần hồn của chúng ta ra vô không có khó khăn. 
 
       DI 
“Di giữ chặt bền ba báu linh” 
“Cung Ly dứt tưởng được thanh minh” 
“Ðấp nền luyện tập công phu gắng” 
“Chờ lúc Trúc cơ kết quả thành” 
      Trúc Cơ là chỗ gì? Khi chúng ta đi tới trọn lành rồi là giải thoát, đã hết cái chiều hướng nó đi lên rồi, mà 
tới đó trụ là thành, không có trở lại thế gian nữa. 
“Lấy Ly bổ Khảm khí bèn thanh” 
“Ðơn diền gom lại trong không động”. 
      Khi chúng ta thiền định rồi thì cái đơn điền nó ngồi yên mà khi các bạn làm Pháp Luân 6 cái rồi là ngồi 
yên. Lần lần, lần lần rồi nó rút lên cái đơn điền này, nó không có động nữa, không có cục cựa nữa, mà cái 
thức trên này nó mở rồi. 
“Tương hội ba nhà kết Thánh Anh”. 
      Tinh khí thần đầy đủ, lên đó là cái hồn của chúng ta “Thánh anh” là phải ba nhà họp lại, ra đó, tay chân 
đầy đủ, đi đó, đàng hoàng không có sao hết. Nhưng mà trước hết những người mới tu phải làm Pháp Luân. 
Pháp Luân lấy khuôn viên nguyên khí giải, rồi làm tới cái lúc mà các bạn dỗ ngủ rồi, các bạn mê rồi, cái 
bụng đâu có có cục cựa nữa, hết rồi. Cái đơn điền nó trụ, nó yên rồi, ở trên này nó mở, rồi trên này thượng 
trung hạ, ba giới hợp nhứt rồi, nó thành hình rồi, cái thánh thai thành rồi, lúc đó chúng ta ra đi có gì đâu!. 
 
(còn tiếp) 
Hồ Huệ trích 
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Thông báo về đia điểm làm Ðại Hội Vô Vi năm 2012 
 

Chúng tôi có nhậnđược hai thơ đề nghị về địa điểm làm Ðại Hội Vô Vi cho năm 2012 như sau: 
 

1 – Thơ của Hội Vô Vi Nam Cali 

Đề Nghị Được Tổ Chức Đại Hội Năm 2012 tại Nam California 
 
Kính thưa các vị Hội Trưởng và quý bạn đạo, 
 
Tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế là một niềm vui chung của chúng ta, mọi người ai ai cũng ao ước mong  
được tham dự Đại Hội và cơ hội hội ngộ bạn đạo khắp nơi cùng nhau chung hưởng không khí thanh nhẹ của 
bề Trên ân ban.  Cho nên bạn đạo thường tranh thủ  bằng mọi cách để có đủ điều kiện từ việc xin phép chổ  
làm, tùy hoàn cảnh gia đình cho phép và nhất là khà năng tài chánh. 
 
Vì các lý do trên, chúng tôi Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California cảm thấy nơi đây rất thích hợp và hội 
đủ điều kiện để tổ chức 3 ngày  Đại Hội TếT Vô Vi. 
  
Ngoài ra miền Nam California là nơi có những ưu điểm hấp dẫn như sau:  
 
1- Mọi vật giá đều rẽ so với hầu hết khắp nơi trên toàn thế giới từ Hotel, thuê xe, mua sắm và nhất là ăn 
uống. 
 
2- Những khu du lịch nổi tiếng như Disney Land, Hollywood (Universal Studio), Knotts Berry  Farm, Sea 
World. 
 
 3- Với Bờ biễn Thái Bình Dương rất đẹp sạch sẽ uốn lượng theo chiều dài của tiểu bang California hàng 
ngàn dặm. Về tới California các bạn sẽ cảm thấy như gần tới Việt Nam của chúng ta vì nơi đây các bạn sẽ 
thấy được tên của các địa danh mà các bạn đã từng đến qua các  Khu Phố Việt Nam  như trung tâm Little 
Saigon, chợ Bến Thành, Phước Lộc Thọ, có hàng trăm quán ăn, quán phở, quán cafe v.v... 
 
Quan trọng nhất là nơi đây qui tụ rất đông bạn đạo tu vô vi sẳn sàng đón tiếp và hướng dẫn các bạn đạo 
phương xa: 
 
4- Bạn đạo có dịp thăm lại Thiền Viện Vĩ Kiên, ngôi nhà cao lớn đồ sộ mang tên Thầy của chúng ta, về đây 
chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên miền rừng núi, các bạn có thể ở thêm vài ngày để thưởng thức những buổi 
thiền êm ả thanh nhẹ tràn đầy thanh khí điền ờ một nơi cao độ trên 5000 bộ, nơi đây cũng có Lake Arrow 
Head là một địa danh, hồ rộng cảnh đẹp. 
 
5- Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi tọa lạc gần Khu Little Saigon khoảng 3 dặm, cách bờ biển 7 dặm, cách Thiền 
Viện Vĩ Kiên 80 dặm, sẽ được tái cấu trúc lớn rộng khang trang sạch để đón chào các bạn đạo thế giới về 
đây, có dịp gặp gỡ số đông người tu quanh vùng, mỗi tuần nơi đây có khoảng 40- 50 người đến sinh hoạt. 
Bạn đạo có thể lưu lại vài ngày trước và sau Đại Hội. 
 
6.  Phi Trường Quốc Tế LAX cách Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi khoảng 45 phút lái xe, phi trường John Wayne 
(SNA) cách khoảng 25 phút lái xe và phi trường Long Beach (LGB) cách 15 phút lái xe.  Bến xe đò VN (xe 
đò Hoàng) khoảng 10 phút.   
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7.  Vì cần thể hệ trẻ tiếp nối cho sự phát triển Vô Vi nên chúng tôi đề nghị nên tổ chức vào mùa Hè để có 
đông sinh viên và học sinh cùng tham dự cho đông. 
 
Hiện tại Hội Ái Hữu Vô Vi đang tham khảo giá cả của các khách sạn quanh vùng, chúng tôi sẽ thông báo 
sau. 
 
T.M. Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California 
Trần Lệ Quyên 
 

2 - Thơ của Hội Vô Vi Houston , Texas 

Đề Nghị Được Tổ Chức Đại Hội Năm 2012 tại Houton, Texas 
 
Kính gởi quí bạn đạo năm châu, 
 
Thời-gian trôi thật nhanh, thấm thóat đã gần đến ngày giổ thứ 3 của Đức Thầy thân yêu của chúng ta, và đã 
qua 2 lần tết Vô-Vi không có sự hiện-diện hửu vi, bằng thân xác tứ đại của đức Thầy làm tất-cả b/đ cảm 
thấy bùi ngùi tiếc nhớ...Nhưng tất-cả b/đ Hóuston và có lẽ b/đ khắp thế giới cũng đều cảm nhận được rằng 
sự hiện-diện bằng điển-quang của đức Thầy vô cùng mạnh mẽ và siêu-dịu đã làm rung-động đến tận cùng 
sâu thẳm của mỗi phần hồn anh em chúng ta, làm cho anh em b/đ chúng ta cảm thấy gần gủi, thương yêu 
nhau nhiều hơn. Tất-cả b/đ đều ước-muốn những Đại-hội trong tương-lai được đông hơn, vui hơn, trao đổi 
học hỏi được nhiều hơn để tiếp nối truyền-thống tết Vô-vi hằng năm đã được đức Thầy của chúng ta gầy 
dựng và để lại. Nếu những ĐHVV trong tương-lai được thành công tốt đẹp,đó chính là món quà thật nhiều 
ý-nghĩa và quí giá để dâng lên đức Thầy, đức Tổ Sư và  chư vị bề trên.  
  Trong ý nghĩ trên b/đ Houston ước muốn được b/đ khắp nơi trên thế giới cho phép b/đ Houston một cơ hội 
để tổ chức ĐHVV kỳ 31 năm 2012 tại Houston, Texas, USA .Nếu được sự chấp thuận của b/đ khắp năm 
châu, b/đ Houston rất lấy làm vui-mừng. B/đ Houston cũng xin được phép trình-bày những điểm thuận-lợi 
cho ĐH nếu b/đ Houston được phép tổ chức: 
   1- B/đ thế-giới có dịp trở lại khách-sạn mà anh em b/đ chúng ta đã cùng quây-quần với Đức Thầy 10 năm 
về trước tại đ/h "Khí-giới tình thương", và ôn lại những kỷ-niệm vui buồn 
   2-B/đ sẽ được khách-sạn đưa rước miễn phí từ Phi-trường về khách-sạn và ngược lại. 
   3-Ban tổ chức ĐH sẽ được hoàn trả lại tiền thuế đóng cho khách sạn( đây là món tiền lớn có thể giúp cho 
đ/h năm kế tiếp) vì tiểu bang Texas miển thuế cho các tổ chức Non-profit. 
   4-Các b/đ sẽ được ăn chay chung tại khách-sạn trong những ngày đ/h. 
   5-B/đ có thể ăn chay tại t/đ Tứ-thông những ngày trước và sau đ/h. 
   6-B/đ có thể thăm viếng cơ-quan không-gian NASA rất nổi tiếng tại Houston hay trung-tâm thương-mại 
Vn rất lớn tại phố Bellair. Hai nơi này cách k/s chừng 45 phút lái xe. 
Một lần nữa b/đ Houston xin chân-thành cảm ơn trước b/đ khắp năm châu đã bỏ thì giờ lắng nghe và tìm 
hiểu những điều anh em chúng tôi vưà trình bày, ước mong đa-số b/đ năm châu chọn Houston cho ĐHVV 
2012,để b/đ Houston chúng tôi có được cơ hội phục-vụ b/đ khắp năm châu. Hầu dâng lên đức Thầy và đức 
Tổ-sư một món quà đầy ý nghĩa. 
                                                                        Kính thư, 
                                                      Bạn đạo Houston, t/đ Tứ-Thông 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho cô Nguyễn Thị Giác, là chị của bạn đạo Nguyễn Hoàng Long, mất 
ngày 07/25/2011 tại Việt Nam, thọ 75 tuổi được siêu thăng tịnh độ.  Xin cảm ơn Quý Bạn Đạo.   
Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình. 
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THƠ 
        THỰC HÀNH ĐÚNG PHÁP 
TINH luyện hành thâm mới thật tu 
TẤN tới quán thông mở tánh mù 
THỰC hành tinh tấn minh giao cãm 
HÀNH  thông giác thức vía hồn du 
ĐÚNG pháp minh tâm kiến tánh khai 
PHÁP triển tâm linh tự mở ngu 
MỚI  trụ điển tâm lên bộ đầu 
PHÁT quang thanh nhẹ hồi quê củ 
TRIỂN khai ba báu thông tam tạng 
TU thật tâm tu giải nghiệp tù 
Minh Thạnh (TV Tâm Linh Tự Cứu) 30.05.11 
-                         --- 
               THIÊN NHÃN 
Bộ đầu hướng thượng giao thiên giới 
Hội nhập điển năng khí quyển trời 
Trí tuệ thông hành tai mắt sáng 
Hình thành thanh nhẹ mặt mày tươi 
Tham thiền trẻ đẹp nhẹ thanh thoát 
Giai không độ thức đạo và đời 
Đời đạo song tu càng kết quả 
Bình tâm thức giác tri thiên giới 
Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu)02.06.11 
                            ----- 
                    CHÂN THIỆN 
Thước đo dạ sáng đòi hỏi trường đời 
Lấy đức lòng tin hành trình thăng tiến 
Chân sáng tự soi nghiệp thời công quả 
Thiện khơi ý mãn thanh thản hồn nhiên. 
 
 
Vô thường kiếp sống đua đòi giả tạm 
Chỉ thoáng màn kịch diễn khắp mọi nơi 
Nhân quả thiền duyên nam mô lục nghiệm 
Thiền quyền diệu giác định thức vô minh. 
                               Văn Phong 
                       Cà Mau, 26-07-2011 
                       ----- 
                     TỪ BI  
                      *** 
Người chơn tu lấy từ bi làm gốc 
Giữ thiện tâm đối đãi giác giác tha  
Xấu hoá thành tốt từ gương sáng ấy  
Rộng lượng bao dung Phật rất gần ta  
               V.N 24/7/2011 
                 Văn Phật Tử 
 
 
 
 
 
                          

                  VẠN GIÁO QUI TÔNG 
VẠN pháp khởi đầu bởi nhất không 
GIÁO truyền phương pháp luyện khai thông 
QUI nguyên vạn pháp về nguồn cội 
TÔNG chiếu chỉ hành nội tức trong. 
                      TPHCM, ngày 27-7-2011 
                                Minh Vô Vi 
                       ----  
           QUI Y TAM BẢO 
QUI trong bản thể bớ người ơi 
Y pháp Thầy truyền như ý Trời 
TAM cõi nơi lòng hành tự chuyển 
BẢO tồn pháp Phật tự tầm khơi. 
                   TPHCM, ngày 27-7-2011 
                             Minh Vô Vi 
                                       --- 
        THIÊN BIẾN VẠN HÓA 
THIÊN cơ thay đổi khắp trần đời 
BIẾN chuyển hóa sanh rất tuyệt vời 
VẠN kẻ bất tu muôn kiếp khổ 
HÓA sanh chuyển kiếp chính do người. 
                          TPHCM, ngày 27-7-2011 
                                   Minh Vô Vi 
                                       ----  
                HẠNH ĐỨC 
Tu sao ăn ở khác người 
Cắn răng niệm Phật biếng lười tiêu tan 
Thanh nhẹ cởi mở tâm an 
Từ bi phát triển thế gian thiên đàng 
Chung vui trao đổi bạc bàn 
Pháp luân sâu nhẹ hết gàn thắm tươi 
Công phu luyện đạo giúp người 
Xác thân mạnh khỏe bằng mười năm xưa 
Thật thà chất phác người ưa 
Kính trên nhường dưới cho vừa lòng nhau 
Bên Trên ban bố pháp mầu 
Ngồi ngay trụ đãnh thẳng đầu thăng hoa 
Tu ngày càng trẻ không già 
Hành sai ỷ lại Thầy la hạ từng. 
                                      Kính bái 
                              TPHCM, ngày 27-7-2011 
                                   Huệ Nhựt 
                          ----- 
               CHAY MẶN DO TÂM 
Sao nói Thầy sai anh "Hai Quần"? 
Mặn chay Thầy quyết ta nên tuân 
Theo Người đi trước phải nghiên cứu 
Thiếu trí phán phê kẻ loạn thần. 
                           Kính bái 
                    TPHCM, ngày 27-7-2011 
                                   Trọng-Nghĩa 
                                      Huệ-Nhựt 


