Số: 841 Ngày: 21 tháng 8 năm 2011

Thieân Quoâùc
Thieân-Quoác saùng choang qui Ñaïo-Phaùp
Thaät-thaø thanh-tònh hieåu haønh-trình
Thaâm-saâu chuyeån-hoùa ñöôøng Chôn-Phaùp
Yeâu quí Phaâït Trôøi töï giaùc-minh.
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám 01/11/2001 đến 07/11/2001
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) Khí giới tình thương là sao?
2) Chuyển thức tâm linh bằng cách nào
3) Tại sao làm người có tựu có tan?
4) Từ bi do đâu hình thành?
5) Tình thương và đạo đức do đâu hình thành?
6) Tình yêu là gì?
7) Nghiệp là gì?
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1) Disney Cruise, 01-11-2001 3 : 15 AM
Hỏi : Khí giới tình thương là sao?

2) Orlando, 02-11-2001 8 : 10 AM
Hỏi : Chuyển thức tâm linh bằng cách nào?

Ðáp : Thưa khí giới tình thương là tâm tha thứ và
thương yêu
Kệ :
Từ bi khai triển chiếu thân tâm
Khai thác chính mình lý diệu thâm
Ðời đạo song tu giải mức tiến
Thương yêu tha thứ lý thông liền

Ðáp : Thưa chuyển thức tâm linh bằng cách trở về
với thanh tịnh
Kệ :
Chuyển thức tâm linh bằng thực hành
Hướng tâm thanh tịnh hội hòa thanh
Ðồng hành chơn thật qui cùng tiến
Tiến hóa trùng trùng vẫn sống yên

3) Orlando, 03-11-2001 7 : 40 AM
Hỏi : Tại sao làm người có tựu có tan?

4) Orlando 04-11-2001 6 : 25 AM
Hỏi : Từ bi do đâu hình thành?

Ðáp : Thưa làm người có tựu là phải có tan, đó là
luật tự nhiên
Kệ :
Người đời có tựu lại có tan
Tiến hóa luân lưu tự tiến bàn
Phát triển không ngừng trong tiến hóa
Hành thông chơn pháp tự cảm an

Ðáp : Thưa từ bi do tâm thành hình thành
Kệ :
Mỗi mỗi do tâm tự thực hành
Tâm thân ổn định tiến càng nhanh
Qui nguyên giềng mối quân bình đạt
Thức giác bình tâm tự hướng thanh

5) Atlantic city, 05-11-2001 4 : 13 AM
Hỏi : Tình thương và đạo đức do đâu hình thành?

6) Atlantic city, 06-11-2001 9 : 10 AM
Hỏi : Tình yêu là gì?

đáp : Thưa tình thương và đạo đức do tâm thực
hành hình thành
Kệ :
Trí tâm khai triển tự thực hành
Thánh giới qui nguyên đường lập hạnh
Ban chiếu sáng ngời tự nhận thanh
Tâm thân ổn định tự thực hành

Ðáp : Thưa tình yêu là luồng điển hòa nhịp với
nhau và nhắc nhở cho nhau
Kệ :
Tự nhiên điển hợp cùng nhau chuyển
Nhắc nhở thương nhau luống tiếc duyên
Ðời đạo song hành trong mến tiếc
Cùng nhau xây dựng thức tâm thiền

7) Atlantic city, 07-11-2001 8 : 40 AM
Hỏi : Nghiệp là gì?
Ðáp : Thưa nghiệp là nhờ duyên tạo nghiệp lôi kéo với nhau trong khổ và khổ thêm
Kệ :
Duyên nghiệp tạo khổ kéo níu nhau
Khổ tâm cực xác buộc thân vào
Ðiển không thông lý không tồn
Tâm thức không còn khó ước ao
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấnđạo tại Ðại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998
51.- Vấn: Dựa vào đâu, vào kinh sách nào mà Phật giáo phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế là cha
muôn loài?
Đáp: Bởi vì người ta tu khổ người ta không cần cái xác, chớ cái xác đó ở đâu mà có? Không có ông Trời
làm sao chúng ta có cái xác? Cái xác này nhờ gì mà khổ mà thức mới có cơ hội mà tiến tới. Không có cha
mẹ chúng ta làm sao có chúng ta. Tu đắc rồi nói tôi không phải con ông đâu, tôi con ông Trời, phủ nhận cha
nó, cái đó không được. Có đời mới có đạo. Ta nói đời đạo song tu mà. Không có tinh ba của cha mẹ làm
sao mình kết hợp được với tinh ba của vũ trụ tiến tới tiên giới học đạo. Cho nên nhơn nghỉa lễ trí tín phải
có. Người tu phải có trật tự. Không có thể nói chuyện không có trật tự. Qua sông rút ván không được.
52.- Vấn: Kính thưa Thầy Tám, con là VTX hiện tại con không có câu hỏi về đạo Vô Vi. Con xin có một câu
hỏi về đoán tương lai. Theo con được biết có nhiều nhà tiên tri nổi tiếng như là ông (nghe không rõ tên)
Đèu tóm lại là trong năm 1999 đến năm 2000, tiểu bang Cali bị chìm xuống biển, xin Thầy cho biết ý kiến.
Đáp: Tôi làm cái gì tôi thực hành tôi mới nói ra, còn cái gì tôi không thực hành, tôi không đụng chạm, tôi
không nói ra. Không thể tiên tri vô trách nhiệm được. Tôi là con người trên mặt đất, hiểu được điều gì nói
điều đó. Cũng như trước kia tôi cũng có cuộc ở Cali, ở Beach Bay, thì một nhà tiên tri bên Mỹ vẽ họa đồ
Cali sẽ sụp chỗ nào, sụp ngay cái giường tôi ngủ. Có bà Mỹ lên nói tôi: đúng giờ đó nó sụp chổ đó, ông
không nên ngủ đó, đi xuống đi. Tôi nói không được, tôi là con người đi lên không phải người đi xuống, tôi
không sợ sụp đất. Rồi tới lúc đó thấy còn nguyên bạn đạo vui vẻ bình an, không có cái gì hết. Thì chị Mai
Thảo mới điện thọai hỏi ông: Tại sao ông nói như vậy mà bây giờ không có xẩy ra vụ gì hết? Thì ông nói
tới cái giờ đó có một luồng điển cực mạnh đi lên nên ở trên không làm được cái gì hết. Thì cũng có cách trả
lời, mà vẽ họa đồ đàng hoàng như thật vậy. Chuyện đó chúng ta không vội tin.
53.- Vấn: Những người không đủ điều kiện để sống trong kỷ nguyên Di Lạc sắp tới thì phải biến thành đất
đá cây cỏ pkải không ạ?
Đáp: Nếu họ bằng lòng tu tiến không bị cái vấn đề đó. Còn không họ vẫn còn tranh chấp chém giết thì họ
sẽ biến thể họ làm trùng dế tại mặt đất thì họ mới thức tâm.
54.- Vấn: Thưa Thầy loài người từ đâu đến?
Đáp: Loài người từ cấu trúc siêu nhiên thanh nhẹ đến trần trược để học rồi dũng mãnh tiến hóa trở về cõi
thanh nhẹ.
55 .-Vấn: Người ta sinh ra để làm gì?
Đáp: Con người ta sinh ra để học cái khổ, giải khổ thức tâm, thì đời đời sung sướng.
56.- Vấn: Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Đáp: Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có bác ái từ bi xây
dựng choc hung, cho tương lai. Chết rồi phần hồn chúng ta nương cái luồng điển thanh nhẹ, có người đưa
rước và có người gíúp đỡ. Có nhiều người không có tu pháp lý Vô Vi mà tâm nó tốt, tâm bác ái tràn đầy
muốn mọi người hướng về trật tự mà xây dựng choc hung. Cái tinh thần đó ở thế gian gọi là chánh địa tốt

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 3/10

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Tình thương vô tận
Tình thương cao đẹp thức tâm
Thành phần ô trược tạo lầm tạo sai
Tiến lên thức tỉnh hoài hoài
Trong không mà có, lập đài ngộ tâm
Yêu Cha thức tỉnh chơn tâm
Yêu hoài không ngán yêu tầm điển thanh
Cha Trời phân giải thực hành
Lấy không làm đích đạt thành Chơn Như
Chuyện đời lở khóc lở cười
Chuyển cho thức tánh người người phải theo
Ðấu tranh tranh đấu vẫn nghèo
Vì hồn chưa tỉnh vẫn theo cảnh đời
Thức tâm dọn gánh tự rời
Qui về nguồn cội đời đời an vui
Thế sanh ý chí rèn trui
Trong đời có đạo an vui tấm lòng
Chẳng còn sống cảnh phập phồng
Thế gian trường học tạm tòng tạm đi
Chẳng còn động loạn sân si
Qui y chơn pháp ta thì thức tâm
Cùng chung nhịp thở tự tầm
Từ đời qua đạo chẳng lầm chẳng sai
Biết hồn biết vía mới tài
Tự thâu tự phóng chờ ngày ra đi
Di Ðà Lục Tự hợp thì
Niệm cho khai triển sân si chẳng còn
Tình thương cao cả véo von
Gọi về thanh cảnh lòng son vững bền
Trong ta có sẵn đạo nền
Quân bình tiến hóa chẳng quên Cha Trời
Ngài đang thực hiện nơi nơi
Giúp cho nhơn loại tự rời tham sân
Chung lo chung tiến góp phần
Giải mê phá chấp khai tầng cảm giao
Nằm trong nguyên thức nhiệm mầu
Người giàu phải chịu đớn đau cảnh này
Cùng chung trao đổi hằng ngày
Sửa mình tiến hóa giữa Thầy giữa ta
Sống trong khí giới ôn hòa
Tình thương đạo đức chẳng xa Cha Trời
Cùng chung xây dựng mở lời
Thương yêu mọi trạng lập đời văn minh
Nằm trong qui luật của mình
Tự hành tự triển tâm linh hợp hòa
Chẳng còn oán trách lo xa
Tự hòa tâm thức lập đà tiến lên
Luật Trời vẫn giữ vững bền
Dìu người tiến hóa chẳng quên Cha Trời

Thành tâm thực hiện đời đời
Quân bình đời đạo sống nơi an toàn
Xác thân giải trược tọa thoàn
Một đàng tiến hóa mới an tấm lòng
Tự mình hành triển khai thông
Trở về thanh tịnh chơn lòng đạt an
Ðạo đời biến đổi nhiều màn
Cơ Trời vẫn chuyển khai đàng dìu sinh
Tình thương ban rãi chơn tình
Rõ mình rõ đạo chơn tình thực hư
Tự gom ý chí chẳng lười
Cười cho nhân loại người người đảo điên
Thi đua lường gạt tạo phiền
Giữ tâm động loạn theo tiền giết nhau
Chẳng còn tình nghĩa trước sau
Khó thành lại bại càu nhàu nội tâm
Khí Trời giao cảm uyên thâm
Dìu cho nhân loại tự thầm tiến lên
Gạt mình lại khóc lại rên
Chẳng còn sung sướng như bên quê nhà
Chẳng còn trực tánh thực thà
Khổ rồi lại khổ chẳng hòa được ai
Trách trời trách đất trách hoài
Chẳng còn thương tiếc tự đày lấy thân
Quên hình Thượng Ðế ân cần
Nhắc cho nhân loại góp phần dựng xây
Không tu lại muốn biết Thầy
Biết luôn Thượng Ðế ngày ngày làm sai
Quên mình lại giống như Ngài
Không lo gánh vác chỉ xài không thu
Ðiển hòa hỗ trợ cái ngu
Tự mình ràng buộc thân tù đa đoan
Chẳng lo phán xét luận bàn
Chỉ lo tham dục lập đàn khổ đau
Cực hình giao cảm trước sau
Ðối đầu nghịch thuận nhiệm mầu quang khai
Biết mình mới thật là tài
Thanh bình tiến hóa ngộ Ngài ngộ ta
Ðiển thanh truyền cảm chan hòa
Giải mê dẹp loạn thật thà qui y
Trở về khung cảnh uy nghi
Nằm trong nội thức tâm thì sáng an
Ðời là cảnh khổ tạo màn
Tự che không tiến khó ban chơn tình
Thực hành điêu luyện mới minh
Trách mình khai triển tự minh lý Trời
Ba Ngôi đặt để nơi nơi
Thượng, Trung, với Hạ do Trời ân ban.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Ý Nghĩa Lục Tự kỳ 6
Uy Lực của Chấn Động Lục Tự
Cho nên nhờ cái Nam Mô A Di Ðà Phật mà nó mở tất cả tâm trí, nó mở từ lãnh vực này tới lãnh vực
nọ. Không giờ phút khắc nào mà tôi không niệm Phật, ngay tới bây giờ cũng vậy. Ðang nói chuyện các bạn,
cái phần ở trên này, là ngồi trì niệm nó mới phát quang ra. Khi tôi nói pháp các bạn dòm mặt tôi nó trẻ, nó
tươi lắm, niệm Phật nhiều. Các bạn may mắn được nắm có một cái chìa khóa để đi, có lý thuyết tràng giang
đại hải cũng phải quy về 6 chữ. Nghe cô tiên niệm Phật và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đày đọa nữa và sẽ
mở tâm, dịu hòa thăng tiến học hỏi vô cùng.
Tôi có những cái thư từ lai vãng, trình độ học chữ Việt Nam tôi đâu có bao nhiêu mà tôi có thể viết như
vậy, các bạn cũng có những cuốn băng để nghe, lưu loát. Ai đã làm cho chúng ta lưu loát? Chính ta có
những phần thanh tịnh ở Bên Trên, căn của chúng ta mà chúng ta bỏ xuống thế gian, rước cái trần trược ô
nhiễm thành ra động loạn, nóng bức viết không thông mà nếu tu trở về cái thanh cảnh dòm thấy mà viết, đâu
cần có suy nghĩ mà viết thơ. Tình cảnh người nào thì dòm thấy đó viết, thành ra có thể làm biết bao nhiêu
công chuyện. Một người mà thanh nhẹ và đạt như tôi, và chúng ta mấy chục người này, chúng ta sẽ làm biết
bao nhiêu công chuyện trên quả địa cầu, vừa thanh lọc thanh khí của càn khôn vũ trụ, vừa tác ra những lời
nói để cho họ thức tâm. Chúng ta học trong một cái khóa ấm êm chung trong một căn nhà, chung một ý chí,
chung một con tim, chung một đường lối. Rồi chúng ta mới thật sự nắm tay làm việc ở tương lai. Cho nên
cái quan trọng, tôi nhắc các bạn là niệm Phật, vừa nói chuyện ý tưởng Phật, lúc nào ăn cũng phải tưởng Phật
mới giải được cái nghiệp tâm.
Chúng ta không còn mê tín nữa, chính tôi là người trong thực hành mà đạt. Ngày nay có kiểu mẫu hiện
diện ở đây cho các bạn thấy, mà các bạn không làm, thì có tu cho cách mấy cũng đi trong sự mê tín mà thôi!
Mà các bạn làm rồi, các bạn đi trong sự sáng suốt không có mê tín mà Thánh Tiên Phật đều nể và khen tặng
các bạn. Một kỳ công, có 6 chữ đó mà làm thành một kỳ công. Cho nên 6 chữ đó là vô cùng, cái gì cũng
nằm trong nguyên lý đó hết. Chính tôi là một người đã khám phá và đã tìm ra cái manh mối rõ rệt như vậy
để đem cái đạo vào trong, chớ hồi nào tới giờ Ðạo chỉ viết trong sách thôi chớ không có trong Tâm, rồi dựa
vào trong sách nói lý, chớ cái tâm không có phát triển. Còn mình niệm Nam Mô A Di Ðà Phật nó tròn đầy
hết tam giới Thượng Trung Hạ rồi thì nó mới ứng dụng tam giới Thiên Ðịa Nhơn, có phải nới rộng không?
Cho nên chúng ta từ trong cái khoa học huyền bí thực tế, chớ không tạo láo và tự lường gạt nữa. Không có
sự tự lường gạt, các bạn niệm Phật nhiều chừng nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm 100%, ai tu thây kệ,
họ nói lý thuyết thây kệ. Các bạn nghe “Thượng Ðế giảng Chơn Lý”, nghe nó hay lắm! Mà các bạn đem
được bao nhiêu vào tâm? Các bạn đọc “Ðịa Ngục Du Ký” hay lắm! Các bạn đem được bao nhiêu vào tâm?
Sách vở tràn đầy ở đây các bạn đem được bao nhiêu vào tâm? Nhưng mà các bạn niệm Nam Mô A Di Ðà
Phật, tất cả bao nhiêu cuốn các bạn đem vào tâm hết, phải dọn để có chỗ chứa, nó cũng ở trong một nguyên
lý thôi!
Cho nên trong lúc mà tôi niệm Phật, và tôi được rồi, tôi lại thách người bạn tôi, người bạn tôi biết tiếng
Anh, mà tôi hồi nào tới giờ không học chữ Anh. Nó nói, thôi bây giờ tao kêu mầy học tiếng Anh để mầy đi
làm mà mầy không chịu học mà mầy nói mầy muốn học một chút hà! Bộ mầy là Tiên Thánh tại trần rồi
sao? Vậy thì mầy ngon mầy viết thơ chữ Anh cho tao! Tôi nói: “Tao hẹn mầy 10 ngày tao học 10 bài là viết
thơ Ăng Lê, bởi vì mầy ngu mầy có bạn Anh trên trời mà mầy không chơi, mà mầy đi chơi mấy thằng ở
dưới này, còn tao chơi thẳng mấy thằng trên kia, tao kêu nó viết dùm cũng ngon nữa”. Thằng đó bây giờ còn
sống, nó ở bên Pháp. “Anh giỏi anh làm đi”. “Tao học bao nhiêu năm, bây giờ tao làm cho RMK”. “Mầy
viết đi... mầy viết đi, tao trả lời mầy!”. “Tao sợ mầy trả lời không nổí!”. Viết một thơ đầu ảnh khen, ảnh viết
cái thơ lại ảnh khen. Viết cái thơ thứ nhì ảnh khen. Viết cái thơ thứ ba, ảnh viết cái thơ chữ Việt Nam trở lại,
ảnh không viết chữ Ăng Lê nổi! “Mầy thua chưa, thua chưa?”. Ảnh viết thơ chữ Việt Nam trả lời, tôi làm
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bằng thi không! Tôi không viết cái kia, thi Ăng Lê! Mà thi Ăng Lê của tôi là thượng lục hạ bát, đọc ra hiểu,
tôi làm vậy đó! Tôi gởi cho nó! Cho nên những người Anh bây giờ, tên Anh, cho tôi cái tên tôi làm bài thơ
cho họ. Nghĩa là 4 câu trên cũng 26 câu, cho 26 câu, cũng cho mấy người Việt Nam một thứ, cũng như anh
George Cap, bây giờ George Cap tôi đọc là Giáp Anh, sửa tên là Giáp Anh Tuấn đó, treo cái bài thơ đó, mỗi
buổi sáng đọc rồi đi làm. Có cái gì lộn xộn đọc cái nó hết (cười...). Chữ Anh... tên chữ Pháp tôi làm bài chữ
Pháp. Mấy người bên Pháp đều có bài thơ của tôi hết! Nó treo đó, có cái gì rắc rối, gây lộn cái nó đọc, cái
nó hết. Cái đó là đồ chơi! Còn cái thực hành là phải niệm Phật, đào sâu chân lý trong cái huyệt khuyết của
nội tâm.
Chỉ có niệm Phật thôi! Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã khám phá ra. Ở thế gian này, ông Tư đã khám phá ra,
tôi lại khám phá ra rõ rệt hơn cho các bạn, siêng năng, chúng ta đi một đường lối của Ngài. Dốt mà biết đạo
hơn biết chữ mà tạo nghiệp, Nam Mô A Di Ðà Phật dễ học, biết chữ mà tạo nghiệp thua thằng dốt biết đạo
đó bạn! Hiểu chỗ này! Cho nên cứ niệm Phật đi, rồi mọi sự sẽ qua!
Hồ Huệ trích
Khóa Kinh A Di Ðà
Kính mới Quý Vị coi lại phần "Bạn Đạo Thực Tập Vấn Đạo" có sự hiện diện của Đức Thầy năm 1986 tại Úc
Châu rất là hữu ích cho việc Tu Hành.
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=577&Itemid=191
Kính Bái
Ban kỹ thuật
Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu
Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu
Đại Hội Trí Tâm Tự Thức
Duyên lành giáng độ trí tâm giao
Cảm thức chơn tâm rất nhiệm mầu
Qui hội chơn hồn tâm tự giác
Về không thanh nhẹ trùng trùng giao
Vĩ Kiên
Ngày 19 tháng 8 năm 2011
Kính gởi quý bạn,
Duyên lành đã đến, chỉ còn một tháng nữa là chúng ta sẽ có cơ hội tham dự Tết Vô-Vi kỳ 30 trên du thuyền
“Adventure of the Seas”, một du thuyền lộng lẫy với sức chứa trên 3 ngàn du khách và trên một ngàn nhân
viên phục vụ.
Xin quý bạn lưu ý các điểm sau đây để cuộc hành trình được thoải mái hơn:
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• Tour Du Ngoạn Thành Phố Florence và ghé Pisa:
Để đáp ứng nhu cầu một số bạn đạo muốn ghi danh đi Tour, BTC đã mướn thêm 1 chiếc Bus đi du
ngoạn vào ngày thứ tư 20 tháng 9 khi tàu cập bến Livorno, Ý Đại Lợi (Italy). Quý bạn nào muốn
tham dự tour Florence/Pisa, xin liên lạc với Ban Ghi Danh tại địa phương và đóng tiền Tour (99
USD vé cho 1 người lớn) trước ngày 29 tháng 8 2011. Hiện nay, chúng tôi chỉ còn khoảng 20
chỗ trống thôi.
• Đưa Đón tại phi trường Valencia:
Vì nhân sự giới hạn, Ban Chuyển Vận chỉ có thể đón bạn đạo vào ngày 16 và ngày 17 tháng 9 tại
phi trường Valencia, dựa theo danh sách bạn đạo đã ghi danh. Vì số chỗ xe bus giới hạn, xin quý bạn
thông báo trước ngày 29 tháng 8 (hạn chót) để chúng tôi kịp sắp xếp xe bus đưa đón quý bạn. Xin
quý bạn ghi danh chuyển vận với Ban Ghi Danh địa phương càng sớm càng tốt.
Vào ngày 25 và 26 tháng 9, BTC sẽ sắp xếp xe bus đưa bạn đạo ra phi trường.
Vì phải gom cho đủ người đi bus, nên trong các ngày 16 và 17 tháng 9, quý bạn có thể phải đợi cho
đủ nhóm mới ra về, và ngày 26 tháng 9, quý bạn có thể phải ra phi trường sớm hơn dự định.
• Nếu quý bạn chưa làm SET SAIL PASS (tương đương như boarding pass) để lên du thuyền, xin quý
bạn hoàn tất thủ tục này càng sớm càng tốt. Quý bạn nào không làm SET SAIL PASS sẽ phải xếp
hàng làm thủ tục Immigration rất lâu tại bến tàu. Xin quý bạn liên lạc với Ban Ghi Danh nếu cần sự
giúp đỡ.
Có một số ít bạn đạo chưa có số Cabin trên du thuyền khi chúng tôi gởi cẩm nang. Nay số cabin đã
được cung cấp đầy đủ, và Ban Ghi Danh sẽ liên lạc với quý bạn để quý bạn có thể in lại SET SAIL
PASS mới với số phòng trên du thuyền.
Giờ lên Du Thuyền (Embarkation) vào ngày 18.09.2011: Quý bạn Vô-Vi di chuyển tự túc có thể
bắt đầu check in lên du thuyền kể từ 3:30 chiều (3:30PM) thay vì 5:00PM như ghi trên SET SAIL
PASS.
• Nếu quý bạn chưa nhận được Cẩm Nang Đại Hội, xin quý bạn email ghidanhdh2011@gmail.com
hoặc liên lạc số phone 714.598.7291 để kiểm lại.
• Xin bổ túc vài điểm trong cẩm nang:
Giờ ăn sáng tại Khách Sạn Melia: Thứ hai-Thứ sáu: 7 giờ sáng đến 10:30 sáng
Cuối tuần (thứ bảy – chủ nhật) : 8:00 giờ sáng đến 11 giờ sáng
Vào ngày 17 tháng 9 và ngày 25 tháng 9, quý bạn sẽ nhận chìa khóa phòng tại khu tiếp tân của VÔVI. Vào những ngày khác, quý bạn cần check-in tại Front Desk của Khách Sạn.
Trên du thuyền: Ngày thứ ba 20 tháng 9: Hãng tàu sẽ giữ chỗ cho tất cả quý bạn Vô-Vi được xem
Ice Show vào một giờ giống nhau (10 giờ tối). Vé xem show sẽ được phát cùng vé đi tour (cho quý
bạn ghi danh tour Roma và Florence) vào tối ngày 18.09.2011.
Xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Trí Tâm Tự Thức 2011,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
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Liên lạc Ban Ghi Danh:
Bạn đạo tại Pháp
Association Vovifrance
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris- France
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr
Bạn đạo tại Đức
Thu TRAN
Freseniusstr. 6,
60320 Frankfurt/ Main - Germany
Tel : 069-5978195, Email: vovi-fv-germany@arcor.de
Bạn đạo tại Bỉ
Lê Thị Kim Phụng
Rue des Palais, #49
Bruxelles, 1030 - Belgique
Tel : (02)-219-1016 , Email : lekim49@yahoo.fr
Bạn đạo Nam Cali
Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng)
7622 23rd St,
Westminster, CA 92683, USA
Tél. di động (714)414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
Bạn đạo ở Bắc Cali
Tôn Thu
Tel. (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com
Bạn đạo các nơi khác (Australia, Canada, các tiểu bang Mỹ còn lại):
Mai Nguyen
Tel. (714) 598.7291, Email: : ghidanhdh2011@gmail.com
Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu:
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211, USA
Tel: (214) 957-0465, Email: lammung@yahoo.com
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THƠ
NIỆM PHẬT
(Mở thức hoà đồng, Thanh tịnh sáng suốt)
Niệm phật pháp luân thường chuyển hành
Phật nhờ tánh giác ngộ vô sanh
Mở huệ mới thấy mặt thật mình
Thức tâm thường chuyển huệ khai nhanh
Hoà trong các giới tu quán suốt
Đồng trì lục tự qui tam thanh
Trở về nguyên bổn tâm thanh tịnh
Về được cội nguồn là trọn lành
Thanh nhẹ được rồi là điển giải
Tịnh niệm càng thâm mau đạt thành
Sáng bộ đầu thông minh khác lạ
Suốt khai huệ nhãn tự thông hành
Minh Thạnh ( TV Tâm Linh tự Cứu)15.06.11
----HƯỚNG THƯỢNG
Tham thiền nhập định Tý khai thông
Thông khai định tịnh nhập hư không
Hướng thượng định thiền rút bộ đầu
Thượng trung hạ hiệp nhất kỳ công
Bước qua cảnh giới phần thanh điển
Con đường tu tiến nhẹ qui không
Thăng hoa luồng điển hườn nguyên bổn
Tiến hoá tựu thành giờ tý thông
Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự cức)17.06.11
---KHAI TRIỂN
Luân hồi nhiều kiếp ở dương gian
Tỉnh thức tham thiền nguyện bước sang
Khai triển Vô Vi hành sáng suốt
Tâm thành luyện đạo đến vinh quang
Học bài tiến hóa luyện thanh nhẹ
Chư vị trong mình hòa chuyển an
Cảm thức nên lời đạo lý Phật
Nguyện thiền trọn kiếp thoát trần gian.
TPHCM, ngày 15-8-2011
Minh Vô Vi
---AN BÀI
Hư nên tốt xấu nghiệp an bài
Duyên phận xuống trần học mở khai
Luyện tánh sửa tâm hành giải thoát
Ai mà xuất thế thoát đầu thai
Sống đời học đạo đừng tranh cãi
Đi đứng ngồi nằm niệm Phật hoài
Bền chi công phu sơn đỉnh mở
Hòa cùng thanh điển thoát trần ai.
TPHCM,15-8-2011
Minh Vô Vi
----

DŨNG HÀNH
Mỗi năm sức khỏe lại tan dần
Đành phải quây quần bởi nghiệp thân
Giải thoát dương trần về chốn cũ
Mà đường tu học chẳng nên thân
Nghiệp thân đau đớn theo ta mãi
Kiếp trước thiếu tu sai sửa lần
Nguyện khấn hành thiền Thầy Tổ độ
Từ bi bố thí cứu xa gần.
Thủ-Đức, 1-8-2011

Chị Lớn
Thiền-Đường Dũng Hành
------

SỐNG VUI THIỀN VÔ VI
thầy dạy con tu hành
đem ông Phật vào lòng
nhưng con không làm được
không làm sao làm được
đem ông Phật vào lòng
Nhưng con lại làm được
đem ông Phật ra ngoài
cho mọi người niềm vui
nụ cười hơ hơ hơ
như khi thầy giảng pháp
thầy cười hơ hơ hơ
con cười hơ hơ hơ
sống tự nhiên thông pháp
thiền duyệt hỷ vô vi
Pháp hỷ thực vi diệu
a con người sống thở
vui tu thiền vô vi
a con người vui pháp
nghe thầy giảng sáng ra
thầy cười hơ hơ hơ
con cười hơ hơ hơ
đem ông Phật ra ngoài
cho mọi người cùng vui
15-8-2011 5 thành củ chi
---

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
(Cùng tang quyến Nguyễn Minh Phương sinh năm 1970.
Có một con trai, vợ là Mai Kim Anh đồng tu, ở Hà Nội)

Bạn Đạo Cà Mau rất tiếc thương !
Hướng tâm cầu nguyện NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Ra đi đột ngột không từ biệt
Tai nạn giao thông thật thảm thương
Sinh diệt, vô thường, luật Vũ Trụ
Nguyện cầu Bạn được về Tây Phương
Ngày 10 tháng 8 niên Tân Mão
Trong Đạo vắng đi Bạn quý thương !
NMADĐP − Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau, 12-8-2011
Út Hoa Kính bái !
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KHAI MỠ HUYỀN BÍ TRONG NỘI TÂM
sáng chủ nhật 31-7-2011
tình cờ đến Phổ Quang
Sân Bay Tân Sơn NHất
Trời mưa bảo sấm sét
thỉnh được sách THIỀN THỰC HÀNH
câu lạc bộ UNESCO Thiền Vô Vi
đĩa CHƠN KINH Thiền Sư Vỹ Kiên
chắp tay cúi đầi cảm ơn Bạn Đạo Vô Vi
Phát triễn Điễn năng khắp muôn nơi
Nghe lời Bé Tám tâm thanh tịnh
Thiền Định Vô Vi tu tự tiến
Ngày đêm sáng tối nghe Bé Tám
thức tâm tu sửa Chủ nhân ông
cứu khổ ban vui đời quá khổ
từ nay an lạc Thiền Vô Vi
hội tụ tâm linh cùng tiến hoá
trở về thanh tịnh tự cứu mình
quý thương
5 thành củ chi 2-8-2011 sài gòn
Chú tâm ghi nhận ,
giử tâm chánh niệm ,
vui thiền tha thứ ,
tha thứ cho mình ,
tha thứ cho người ,
rãi tâm từ ái ,
cho mình cho người ,
hành thiền minh sát ,
quan sát ghi nhận ,
biết rỏ phồng xẹp ,
tâm đi lang thang ,
ghi nhận phồng xẹp ,
niệm tâm niệm thọ ,
chú tâm ghi nhận ,
giử tâm chánh niệm ,

phồng xẹp của bụng ,
hiện tượng vật chất ,
chú tâm ghi nhận ,
hiện tượng của tâm ,
đối tượng ghi nhận ,
hiện tượng vật chất ,
tác động ghi nhận ,
rỏ hiện tượng tâm ,
phân biệt nhân quả ,
hiện tượng vô thường ,
thấy rỏ vô thường ,
thấy rỏ khổ nảo ,
thấy rỏ vô ngã ,
ý thức hiện tượng ,
không ai kiễm soát ,
không ai điều khiển ,
theo ý của mình ,
thở bụng phồng xẹp
,sống trong thực tại ,
tâm không lang thang ,
bỏ mặc chính mình ,
thở như nó là ,
tâm không quên thân ,
thực tại đang là ,
sáng suốt trong lành ,
trở về mà thấy ,
chú tâm trọn vẹn ,
thấy biết trong sáng ,
cái ta ảo tưởng ,
cái ta bất bình ,
cái ta thủ trước ,
ly dục xã ly ,
appamana metta
Thông Pháp 18-8-2011 củ chi
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