Số: 843 Ngày: 4 tháng 9 năm 2011

Ñöôøng Ñaïo
Ñöôøng ñaïo quaân bình taâm töï thöùc
Giaœi meâ phaù chaâùp töï vui möøng
Quí yeâu Trôøi Phaâït töï phaân minh
Giaœi toœa tröôïc oâ nguyeâïn Nam Moâ
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám 15/11/2001 đến 21/11/2001
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) Sự liên hệ trung ương của cơ thể do đâu hình thành?
2) Sự chống đối có lợi ích gì?
3) Thương tình phân giải ra sao?
4) Minh là minh làm sao?
5) Trí tâm xây dựng bằng cách nào?
6) Làm sao giải tỏa được sự phiền não?
7) Trung dung đại đạo là sao?
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1) Atlantic city, 15-11-2001 11 : 20 AM
Hỏi : Sự liên hệ trung ương của cơ thể do đâu hình
thành?
Ðáp : Thưa sự liên hệ trung ương của cơ thể do
thần kinh chuyển hành khắp cơ thể
Kệ :
Ăn uống thần kinh chuyển dẫn hành
Thanh thanh trược trược giúp thân thành
Qui nguyên giềng mối theo thân luật
Sắc giới phân minh tự thực hành

2) Atlantic city, 16-11-2001 10 : 10 AM
Hỏi : Sự chống đối có lợi ích gì?
Ðáp : Thưa sự chống đối không có lợi ích
Kệ :
Kích động phản động thức tâm tu
Kế kế không thông lại tạo mù
Mê loạn tâm thần không được tốt
Dựng xây tiến hóa giải thân tù

3) Atlantic city, 17-11-2001 2 : 30 AM
Hỏi : Thương tình phân giải ra sao?

4) Atlantic city, 18-11-2001 7 : 30 AM
Hỏi : Minh là minh làm sao?

Ðáp : Thưa thương tình phân giải trong thanh tịnh
Kệ :
Thương tình phân giải trí thông minh
Minh giải đường tu trợ tiến trình
Tuệ giác phân minh đường chánh đạo
Trì tâm phân giải trợ thâm tình

Ðáp : Thưa minh là hiểu được và sửa được
Kệ :
Minh cảm tình thương của Ðất Trời
Qui nguyên giềng mối điển nơi nơi
Trời ban tình đẹp thành tâm tu tiến
Qui hội duyên lành sống thảnh thơi

5) Atlantic city, 19-11-2001 4 : 05 AM
Hỏi : Trí tâm xây dựng bằng cách nào?

6) Atlantic city, 20-11-2001 9 : 15 AM
Hỏi : Làm sao giải tỏa được sự phiền não?

Ðáp : Thưa trí tâm xây dựng bằng cách thực hành
tự sửa
Kệ :
Nguyên lý hồi sinh tự sửa mình
Thân tâm ổn định qui hành trình
Qui nguyên thiền giác càng minh trí
Xây dựng trí tâm tự sửa mình

Ðáp : Thưa muốn giải tỏa được sự phiền não thì
phải dày công công phu sẽ trở thành một tập quán
tốt thì sẽ yên vui
Kệ :
Thực hành chơn pháp sẽ yên vui
Học hỏi liên hồi rõ đạo mùi
Trí tuệ phân minh duyên đạo thức
Hành thông giải giới tự an vui

7) Atlantic city, 21-11-2001 10 : 35 AM
Hỏi : Trung dung đại đạo là sao?
Ðáp : Thưa trung dung đại đạo là luôn luôn hướng thượng hội nhập với thiên giới thì mới phát triển tới vô
cùng từ đời lẫn đạo
Kệ :
Nguyên lý chuyển luân rất tận tình
Qui nguyên thiền giác tự phân minh
Hành trình rõ rệt tâm thường giác
Qui hội vía hồn tự xét minh
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tạị Ðại Hội Hùng Vĩ Giao Liên 1998
61.- Vấn: Thưa Thầy, tại sao tu là giải nghiệp, giải nghiệp như thế nào?
Đáp: Nghiệp là những cái lăn tăn lí tí trong người. Ngồi đây mà nghĩ chuyện kia chuyện người này,
chuyện người nọ. Rồi nó dồn dập trong thần kinh, nó bám vào trong thần kinh, cơ tạng của chúng ta, rồi
xuất hiện bất cứ lúc nào làm trở ngại cái mức thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Cho nên phải có cái pháp
giải được cái nghiệp, khối óc chằng chịch, thần kinh cơ thể cũng chằng chịch mà chúng ta giải được chúng
ta đem sự sáng suốt xây dựng cho lục căn lục trần, cơ tạng khối óc của chúng ta tiến hóa tốt đẹp. Là trong
người không có âm khí, không có ma nữa. Mà không biết giải quyết ở đây là chỉ nghe ma, ăn bậy nói bạ âm
khí trong người thì trược hút trược ma dễ nhập xác, nhiều người bị khùng vì trược hút trược. Nhiều kiếp sai
lầm mà không biết và rồi kiếp này cũng không sửa chữa được. Nó còn vấn vương hoài, hành hạ hoài, rồi cái
hướng tâm nó đi về chiều hướng trược, mà trược hút trược là phải hoành hành, chắc chắn là phải hoành
hành. Xã hội người xấu hay phá rối, người tốt mới xây dựng. Và chúng ta phần hồn là chủ của thể xác,
chúng ta phải giữ nghiêm luật vô sanh của Trời Đất để thực hành mới ảnh hưởng được lục căn lục trần, vạn
linh trong cơ thể chúng ta đồng tu, đồng tiến mới kêu bằng nhẹ nhàng. Mặt sáng mắt sáng mặt tươi mới là
người thực hiện đúng đường lối phát triển về tâm linh điển giới.
62.- Vấn: Thưa Thầy, vậy nghiệp tu là gì?
Đáp: Nghiệp tu là bày ra. Tôi bây giờ tôi biết ông Phật, tôi bày ra tôi nắn cái hình, tôi làm cái chùa cho
người ta tu. Thét rồi ai tới tôi phải mang nghiệp. Tôi phải lo cho ông Phật, tôi phải cắt nghĩa đủ chuyện là
nghiệp. Mình tạo nghiệp cho chính mình, thì mình phải giải cái đó là nghiệp. Đã tu còn tạo ra hình ảnh tức
là tạo nghiệp. Phương pháp Vô Vi là chỉ cho mọi người nhìn lại chính họ, khai triển chính họ thấy họ thì
Vô Vi không có tạo nghiệp. Thực hành đứng đắn và ảnh hưởng cho mọi người tiến hóa, như vậy thì không
tạo nghiệp, giải nghiệp chớ không có tạo nghiệp. Vừa chỉ cho họ là vừa giải nghiệp. Còn cái đằng kia để
hình ông Phật và chỉ cho họ mà chỉ không thông, rốt cuộc chỉ ôm lấy cái hình đó rồi qùy lạy. Quỳ lạy cái gì,
rốt cuộc rồi không thấy cái gì, con ma có thể ứng trong cái tượng mà phá rối, đó là cái nghiệp của người
truyền pháp. Vì chưa thấu triệt lấy chính mình, chưa sai mà bị nạn. Tại sao tu bao nhiêu năm mà chết
xuống đó thấy còn ở dưới âm phủ làm cái gì dưới đó. Bận áo tu mà ở dưới đó, học cái gì ở dưới ? Phải mò
mò từ chữ tại hiểu không hết cái nguyên lý của Trời Đất vì thiếu thực hành. Học một khía cạnh của lý
thuyết không có thực hành, rồi truyền ra chỉ người khác là mình kẹt bị cái nghiệp lực nó lôi cuốn như vậy.
Thành ra ở trên đời thấy đám ma ngon lành lắm mà xuống dưới đó thấy cũng còn chưa giải quyết được cái
gì hết. Chưa hiểu còn phải đi mò mò học lại trong cõi âm u. Người ta tu sáng người ta chỉ đi lên, người ta
không đi xuống cái cõi đó làm gì. Dứt khoát trong kiếp này nếu như tu Vô Vi đi đúng đường như tôi thì dứt
khoát trong kiếp này không đi xuống dưới địa ngục đó làm gì. Vì con đường đi lên của chúng ta ngày đêm
hướng thượng và tự lập lại quân bình hòa hợp với chấn động càn khôn vũ trụ mà tiến hóa, chớ chúng ta
không ô trược ôm lấy sự thù hận giam hãm. Người tiếp tục giam hãm hại người tức là hại mình, tức là mình
đi xuống không có đi lên, cho nên nó phải xuống cõi âm là vậy.
63.- Vấn: Thưa Thầy, tại sao tu mà thiếu tu là sao?
Đáp: Tu mà thiếu tu. Nói chuyện tu không mà cái hồn không đi được. Tu mà thiếu tu phải học lại. Như
Thượng Đế họp ở đâu không bao giờ tới được. Thượng Đế họp không có giấy mời, chuyển ý là mình tới.
Mình dự mình nghe rõ ràng cuộc họp, thành ra mình không có nói bậy, nói là phải trúng.
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Con ơi
Giáng trần con đã khổ rồi!
Mẹ ban ân điển con thời lo tu
Chớ nên suy nghĩ tiền xu
Phiền lòng không thoát lại ngu tại trần
Con ơi! Tạm mượn nghĩa ân
Giữ phần thanh sạch cao tầng tự đi
Lời Mẹ con khắc con ghi
Hướng về thực chất con thì đạt thông
Hồn con tại thế lòng vòng
Thực hành chơn pháp khai tòng thiên cơ
Rồi đây cũng phải đến giờ
Hồn con tiến hóa bơ vơ một mình!
Cha ban sắp đặt hành trình
Con tu con tiến con tinh hơn người
Con ơi! Con mở nụ cười
Người người hoan lạc rưới tươi lòng Già
Thương yêu con phải thật thà
Bình tâm học hỏi chan hòa tình thương
Con ơi! Cố gắng tạo gương
Tâm con hướng thượng yêu thương muôn
loài
Chớ nên học hỏi đua đòi
Dẹp phần tranh chấp tự coi thấp mình
Con là vũ trụ nguyên linh
Sửa mình tiến hóa hành trình Cha ban
Tâm con thực hiện vui bàn
Mẹ lo bồi đắp khai màn đạo tâm
Con ơi! Chơn lý diệu thâm
Tình Cha tình Mẹ tình thâm đạo đời
Luật ban chỉ có Cha Trời
Tâm con thức giác đời đời dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Mẹ thương, Mẹ quý, con thay Mẹ hiền
Tại trần con đã tạo duyên
Giữ niềm thanh tịnh vượt xuyên thế tình
Việt Nam đất nước địa linh
Con sanh nơi đó con trình với Cha
Thiên cơ khai triển dọn nhà

Quét phần gian ác dạy hòa nhẫn thêm
Con ơi! Nhập định đêm đêm
Con mong sớm dứt, tạo niềm thương yêu
Con ơi! Mẹ nhớ con nhiều
Con yêu nhơn loại, con chìu thế sanh
Con ơi! Con phải thực hành
Trong con có sẵn ngọn ngành thực hư
Con tu tiến hóa như người
Hướng về thiện nghiệp tươi cười nở hoa
Con tu mến cảm tình Cha
Mẹ hiền hỗ trợ con hòa tiến lên
Vía hồn tái ngộ vững bền
Con tu con đắc con quên chuyện đời
Thành tâm tự giữ thanh lời
Yêu thương tha thứ đời đời dựng xây
Con ơi! Con nguyện theo Thầy
Dù cho bỏ xác vẫn say đạo mùi
Con ơi! Thực hiện rèn trui
Bền lòng nhịn nhục an vui tâm hồn
Ðiển thanh chuyển hóa như cồn
Pháp Luân Thường Chuyển trợ hồn con tu
Thực hành giải tỏa mê mù
Nghiệp trần đeo đuổi con tu con hòa
Lần lần tự bỏ tự xa
Tâm con thanh nhẹ vượt qua khổ nàn
Thế gian cho đến Thiên Ðàng
Do con tự chọn khai màn đạo tâm
Con ơi! Siêu lý diệu thâm
Chỉ đường dẫn lối con tầm con đi
Cảnh đời là bãi trường thi
Giúp con tiến hóa con thì nhẫn tu
Mắt đời lường gạt tạo ngu
Tâm đời cũng vậy chẳng tu chẳng hòa
Tu hành con phải thật thà
Hướng về bến giác chan hòa tình thương
Con ơi! Mẹ lại khóc thương
Nhớ con giây phút có đường không đi!
Tâm con vẫn ngại vẫn nghi
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Không lo thực hiện chẳng thi được nào
Con ơi! Lệ chảy tuôn trào
Mong con thức giác bước vào càn khôn
Thầy con xem xét phần hồn
Vẫn than cùng Mẹ: tâm con chẳng hòa!
Thầy con cực nhọc thiết tha
Thâu đêm tu luyện độ tha tại trần
Con thương Cha Mẹ một phần
Thương Thầy gánh vác giải lần nghiệp tâm
Lệ rơi! Người đã khóc thầm
Vì con Thầy khổ phải tầm đến nơi
Chìu con ở khắp góc trời
Khuyên con từ bỏ những lời tham sân
Thực hành chánh pháp góp phần

Không nghe ma quỷ tạo phần trược ô
Thầy con thực hiện Nam Mô
Giúp con tiến hóa dẹp mồ nội tâm
Giải bày nguyên lý siêu âm
Giúp con học hỏi giữ tâm thanh hòa
Sánh bằng nguyên lý tình Cha
Dạy con tháo gỡ hiểu xa đạt gần
Mẹ thương Mẹ khóc bao lần!
Mong con sám hối khai tầng pháp quang
Ðến đây Mẹ tạm ngưng bàn
Mong con thức giác khai màn đạo tâm
Bên trên Cha Mẹ đang tầm
Chờ con thức giác duyên thâm trở về.

Lương Sĩ Hằng.
Montréal, 16-07-1987
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Lục Tự và Pháp Lý ( tiếp theo )
A-DI == PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
C - Chữ A là Nhâm Quý gồm thâu nơi thận. Nhâm Quý thuộc về Tiên Thiên Thận Thủy, do nơi nước
điển trong trái cật nơi thân mình ta, cũng có nghĩa là Bắc Phương Nhâm Quý Thủy. Thủy là loại nước
(liquide) liquide và air tạo ra khí điển trong khoa học đời nay.
Chất lỏng ép cho bị nghẹt, nước ấy thành khói, bịt tức nổ ra thành điển lửa. Lúc chúng ta công phu luyện
đạo, nghe trên bộ đầu ta nổ lụp bụp nhờ các sợi dây gân bao trùm bộ đầu làm cho động địa cùng kéo khớp
xương ba miếng trên bộ đầu ta tách ra, công phu ít thì tách ít, công phu nhiều thì khớp xương mở ra lớn hơn
một tí, ước chừng một li, cố gắng công phu được lâu thì khớp xương nẻ ra rộng hơn nhưng không tới một
phân.
D - Chữ DI là khí điển trên thiên không rọi xuống, cũng gọi là Dưỡng khí hay là Trường sanh để giúp
cho ta thở khỏe khoắn. Lúc ta công phu luyện đạo hít hơi vô bụng cho đầy rồi thở ra làm cho trái tim mở hai
lỗ trống thông cho được khí hồn ta trong trái tim tung lên bộ đầu. Bộ lá gan cùng bộ lá phổi và bộ bao tử,
khí điển trong ba bộ phận ấy sẽ sốt sắng làm việc không bê trễ và có sức thêm hơn, nhưng nhiệm vụ mỗi bộ
làm việc bổn phận không hiệp một ai, chữ Pháp gọi là détaché (nới ra).
Nhờ vậy mà chúng ta không lo ra, không tham sân, không bệnh hoạn, không tưởng tượng, trở thành
ngay thẳng, chân chánh, nhờ Pháp Luân Thường Chuyển mà thoát (détaché). Bởi thế người hoằng hóa Pháp
lý không khuyên bạn, không thuyết pháp, không giáo huấn về sự làm lành lánh dữ.
Cho nên Pháp lý gọi là một vị thuốc của Phật truyền ra, trừ bệnh tham sân, si, ái, ố, lo chi là không hiền,
lo chi là không hết bệnh, nhưng nhờ sự sáng suốt của bản thể ta thông khí, tạo thành một người thông minh
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trí đức. Vì trong thế gian, tham sân si bỉ ổi bị mê trần lấm trần cho đến đỗi người trị nước lên án xử tử bỏ tù,
càng cai trị chừng nào bệnh ấy càng trở nên nhiều hơn, không cản ngăn được.
Bởi thế phải nhờ chữ A DI gọi là Pháp Luân Thường Chuyển, khoa học của Phật trị bệnh tham sân mới
dứt. Những người công phu luyện đạo mới trở nên hiền đức, thật là một vị thuốc thần tiên của Phật giúp đỡ
cho Pháp lý ngày nay mới có.
Bởi vậy người học đạo trở nên hiền đức khỏi cần thuyết pháp. Thuyết pháp để khuyên người làm lành
lánh dữ, nhưng tật bệnh ấy do sự nhiễm trần xung vào bộ phận ngũ tạng ta, nếu không có phép đuổi nó ra,
răn he sao đặng?...
Pháp lý khuyên các bạn tu hành nếu có điều chi lấm trần, thì làm Pháp Luân Thường Chuyển, là một vị
thuốc của Phật để trị dứt liền căn bệnh nhiễm trần không sai.
VẬY CÓ THƠ RẰNG :
“Thường Chuyển Pháp Luân” thuốc khó tầm,
Thuốc này vốn ở chốn Lôi Âm,
Nếu ai nhuốm bệnh mau trừ giải,
Càng luyện càng hay bệnh chẳng xâm..
(còn tiếp )

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 01 tháng 7 2011 chúng tôi đã nhận cho đến 31/08/2011 từ quy` bạn đạo cho
quỹ cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi

Ngo Thi Dang - Access one blue (CA)
Hoang Hai (CA)
Trinh Lam Gia Nhi (ONT)
Anh chi Nguyen Van Sang (NV)
Tran Ngoc Dung & Hong Hoa (MA)
Mai T Nguyen (MA)
Alan Hung Le (NM)
Michael Sutherland (FL)
Nguyen Huu Nam (Mtl)
Nguyen Thanh Chung (Mtl)
Nguyen Quoc Hoa (TX)
Le Mai (CA)
Huynh Trung Ngon (GA)
Bang Ve Thanh (Belgium)
Tran Thi Tuyet (Belgium)
Trinh Thi Ngoc Van (Mtl)
Ho Thi Ngoc Thanh (FL)
Tia, Jeannie, Thu (CA)
Phan Ba Tam (CA)
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Phung Thi Thu (Mtl)
Wan thi Bich Lieu (Australia)
Tri Nguyen (CA)

US$

CAD$or Euro

1200.00
50.00
100.00
300.00
1000.00
2000.00
10000.00
100.00
100.00
100.00
600.00
200.00
200.00
200.00
500E
200.00
1000.00
300.00
250.00
100.00
100.00
450.00
1000.00
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Phung Nguyen (CA)
Nancy Huynh (NM)
Luc Quang Tran (NY)
Huynh Quoc Kiet (CA)
Tran Ngoc Quang (FL)

500.00
200.00
300.00
100.00
200.00

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
- Tiền sữa cho cô nhi sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
- Tủ thuốc phát miễn phí cho người nghèo
- Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh …
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
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

Kỷ Niệm Ngày Đức Thầy Liễu Đạo
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California
Kính thưa quý bạn đạo,
Thầy đi rồi nhưng Thầy đang còn đó
Thầy đã xa nhưng Thầy vẫn ở đây
Nhà Vĩ Kiên ngài đã dựng xây
Đàn con trẻ Vô Vi về hội tụ.
Kính thưa các bạn, hôm nay ngày 04 tháng 9 năm 2011 nhằm ngày 7 tháng 8 năm Tân Mão, là kỷ niệm năm thứ 2
ngày Đức Thầy Liễu Đạo.
Chúng tôi Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California trân trọng kính chào toàn thể quý bạn đạo đang hiện diện
nơi đây và khắp nơi trên thế giới.
Thiền Viện Vĩ Kiên lại một lần nữa hân hoan đón tiếp anh em bạn đạo khắp nơi đông đủ về đây chung sống, trước là
kỷ niệm Ngày Đức Thầy Liễu Đạo, sau chúng ta cùng nhau ôn tập tu học, chung thiền thanh nhẹ, và cùng nhắc cho
nhau nghe những kỷ niệm êm đềm bên người Cha Già kính yêu khi ngài còn tại thế.
Nhớ khi xưa, lúc Đức Thầy sắp lâm chung, Ngài một lời ngắn gọn cho chúng ta "Các bạn giữ tâm vui", đó là một ân
ban huyền diệu, có hiệu quả và rất giá trị. Thật vậy, các bạn còn nhớ không, buổi tang lễ của Đức Thầy, đáng lẽ mọi
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người buồn bã khóc thương, nhưng không, thật là nghịch lý, hầu như đa số bạn đạo ai ai cũng vui cười rộn rã như
những ngày Đại Hội, ngoại trừ căn phòng đặt áo quan của Thầy, nơi đây nghi lễ rất trịnh trọng và trang nghiêm.
Kính thưa các bạn, mỗi năm Thiền Viện Vĩ Kiên tổ chức ngày Đại Lễ như vầy, là ngày Giỗ của Cha chúng ta, về hội
tụ tại căn nhà lớn của Cha chúng ta, số bạn đạo khắp nơi về tham dự thật đông đảo, mặc dù có số bạn đạo phải lo
chuẩn bị cho chuyến đi xa, cho Đại Hội Trí Tâm Tự Thức bên Âu Châu sắp tới, hôm nay cũng là cơ hội tốt cho các
bạn không tham dự được Đại Hội, về đây chung vui, tham thiền thanh nhẹ, hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ ở
vùng cao độ.
Trong buổi Lễ trang nghiêm này, chúng ta cùng thành tâm đảnh lễ Đức Thầy, cùng tưởng nhớ đến công ơn sâu dầy
của người Cha kính yêu, đã để lại cho đàn con một cơ đồ tâm linh quí báu, là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp.
Đến ngày hôm nay, chúng ta đã và đang sánh vai nhau trên thế giới, cùng một con đường mà Đức Thầy mở rộng,
những sinh hoạt vẫn đều hợp vui hòa, những Đại Hội thật đông đủ chung vui, rộn ràng như có Thầy cùng tham dự.
Chúng tôi cũng biết, từ khi vắng Thầy đến nay, có rất nhiều bạn đạo lo công phu, tu hành tinh tấn, có người thanh nhẹ,
bất chợt thấy được Linh Điển của Đức Thâỳ, có người cảm nhận luồng Thanh Quang nhẹ nhàng ấm áp, nhưng có bạn
không thấy gì hết mà lúc nào cũng giữ vững một niềm tin, luôn luôn tin rằng Đức Thầy vẫn hằng hữu mãi mãi, trong
tâm khảm của mình và mọi người ở khắp mọi nơi mọi chốn.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của quý bạn.
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California
THƠ
VÔ VI HÀNH ĐẠO
Vô hành sao đạt pháp vô vi
Vi hành chơn pháp mới tường tri
Hành khai tam báu thông cơ tạng
Đạo mầu qui thức nhờ thần khí
Chớ tâm vọng động quả còn nhồi
Không còn mê chấp tâm thanh nhẹ
Giành lại chơn hồn tự giác minh
Đạo nhập tâm điền bổn tánh tri
II
Vô trong đạo pháp hiểu tâm linh
Vi diệu pháp nằm thở chiếu minh
Hành khai giác thức thông tam tạng
Đạo hành tịnh định tạo quân bình
Chớ mê vật chất thân trần nhiễm
Không không mà có hiệp chơn linh
Giành lại chơn hồn lánh tử sinh
Đạo hành ngộ đạt tự mình minh
Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu) 30.6.11

NHÂN THÂN
Trần thế đoạ đày tự bổn thân
Nhân thân nan đắc đạo tâm cần
Tri thức đạo đời Trên độ đạt
Nhân tri thức giác nhập tân dân
Minh Thạnh ( TV Tâm Linh Tự Cứu) 07.07.11
---TRÒ CHƠI
Thế gian vạn cảnh nỗi u hoài
Sóng thần động đất lại thiên tai
Bão táp mưa to thêm nước lũ
Biết bao dịch bệnh cảnh bi ai.
Trần gian thế cảnh do ai tạo?
Có phải ông trời dựng trò chơi?
Phát triển văn minh cho tiến hóa
Thực hư luân chuyển cảnh đời người.
Cà Mau 31/08/2011
Văn Phong
----
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CHÂN TÌNH
(Thân Tặng chị Sương, anh Phái - Bạn đạo TP.Hồ Chí Minh)

Làm người hoạn nạn ai cho khỏi
Số phận định rồi phải chịu thôi.
Tận tường cho ta là vô biệt
Giúp người vượt khổ cảnh gương thời.
Nghĩa tình bạn đạo phương xa
Chị Sương anh Phái giúp cho Mũi Cà
Cà Mau anh Hải vượt qua
Nạn tai gian khổ đâu xa chân tình.
Hữu duyên thiên lý sâu vô tận
Sống đời tầm đạo ở nơi thâm
Ý chí sâu xa là điểm chánh
Xa xôi ngàn dặm ở nơi tâm
Tâm sen luôn nở tham thiền tọa
Trí mở chân tình thức lộ ra
Công đức hạnh bi đà phật niệm
Hồn nhiên an định cảnh nhơn hòa.
Cà Mau 29/08/2011
Văn Phong
-----

Cho Hồn thanh nhẹ lần hồi tới nơi.
Lời Cha con chứng nghiệm rồi
Là tình điển nối điển Trời bao la.
“Lúc nào cũng sống trong lòng,
Nhớ tôi phát triển tự phòng, tự tu.
Cảm như đang ở dưới dù
Tình thương bảo bọc trùng tu hoài hoài
… Tôi người chẳng phải người dưng
Cùng chung sống động tiến từng phút giây
Thương yêu cãm thức vui vầy
Vui say đờì đạo thân này cảm an
… Nhớ tôi tiến hóa hợp thời
Tôi còn sống mãi trong đời yêu thương”.
Kính Bái,
Lâm Huỳnh Mai
Nam Cali
Ngày1 tháng 9 năm 2011

Tình Cha Sống Mãi!
Lúc nào cũng nhớ đến Thầy,
Lúc nào cũng thấy lòng đầy nhớ thương.
Lúc này càng nhớ càng thương,
Lúc này tôi thấy càng thương nhớ Người!
Bấy giờ là đã một năm
Bây giờ thêm một … một năm nữa rồi.
Trong tôi sao quá bồi hồi,
Bao nhiêu kỷ niệm biển trời nhớ thương.
Lúc nào cũng thấy nhớ thương
Mà sao càng nhớ … càng thương nhớ nhiều?
Tình này không ít không nhiều
Không dài, không ngắn chừng mươi kiếp đời!
Bởi vì bao kiếp không rời,
Kiếp này tái ngộ Đạo Đời yêu thương.
Tình Cha cao cả đời đời
Không gì ngăn cách, muôn đời không phai.
Dù cho đời ngắn hay dài
Giử tâm trụ đảnh niệm hoài Nam-Mô!
Nam-mô mình tự bước vô
Đạo pháp Cha độ Đạo Trời sáng trong
A-Di mình phải tự đi,
Đạo-Đời tiến bước … bước đi vô hình
Đà-Phật tâm Phật không rời
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Pháp-Lý Vô-Vi
Muốn tu theo Pháp-Lý Vô-Vi
Cần biết Pháp-Môn luyện những gì ?
Đừng hiểu lầm mê thuyết Tiệm-Giáo :
Dẫn-sai hành trật Pháp Vô-Vi !

\
Pháp-Lý Vô-Vi tu Xuất-Hồn,
Cho nên mới luyện phép Soi-Hồn
Ngưng Thần tụ Khí khai Trung-Khiếu,
Thường Chuyển Pháp-Luân mở tháo Hồn.

\
Định-Thần hành đúng xuất Thần bay ;
Luyện Pháp vững bền Đạo rõ hay !
Dấu-Ấn hào-quang Điễn tích-tụ :
Hoa Sen hai cánh nổi chân mày.

\
Bát-Mạch Kỳ-Kinh luyện đả-thông ;
Huờn-Tinh Mật-Niệm đạt kỳ-công.
Đỉnh đầu khai nổ Hồn thăng-tiến :
Chứng-ngộ hành thâm Nhất Lý Không.

\
Thánh-Thai kết-tựu, lẽ siêu-nhiên !
Thân ngoại-hữu-thân cứu-cánh Thiền.
Pháp-Giới Điễn-Quang tu chứng-ngộ :
Nhân-gian Thiên-thượng mới giao-liên.

\
Luyện tu qua được Cữu-Trùng-Đài,
Vượt khỏi Hang Trời đáo bổn-lai.
Hồn Vía giam-cầm thân tứ-đại :
Tiểu-Thiên-Địa đóng nhốt trần-ai !

\
Phương-pháp nào bằng tự chứng-minh ?
Thấy ai bằng tự thấy nghe mình ?
Biết gì bằng chính tự mình biết ?
Khen họ đâu bằng tự hiển-linh !

\
Bên trong không biết, biết bên ngoài :
Rốt cuộc chỉ toàn học lóm ai.
Chưởng-dưỡng Thánh-Anh Xá-Lợi-Phất
Mới hòng tu tiến thoát trần-ai.

\
Tranh- giành Đạo-Pháp uỗng công thôi !
Lý-luận thị-phi : hành trật rồi.
Viết giõi nói hay, không chứng-ngộ :
Lời hoa thắm rụng nước sông trôi.

\
Quán-thông tư-tại hồn-nhiên tu,
Càng biết mình càng như thấy ngu.
Đi giữa trược-thanh, giữa thiện-ác ;
Thẳng luồng Thiên-Xích thoát phiêu-du.

\
Thoát trần mới biết mình là ai…
Cữu-Khiếu xuyên-thông chứng Pháp-Đài.
Thanh-Điễn hồi-quang phản-chiếu luyện :
Trong không mà có, Điễn minh-khai.

\
Môn nào Pháp nấy có khoa riêng
Đừng tưởng chung khoa lạc Pháp Thiền !
Tả-Đạo Bàng-Môn thường độn-nhập…
Tu Vô-Vi-Pháp khác tu Tiên !

\
Pháp-Lý Vô-Vi siêu-thượng-thừa ;
Thích-Ca chứng-đắc từ ngàn xưa…
Di-Đà Khoa-Học môn thâm-viễn :
Pháp-Giới Điễn-Quang truyền tới giờ !

Toulouse, ngày 1-09-2011.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.
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