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 Mục Bé Tám 18/04/2001 đến 24/04/2002 
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) Duyeân laønh ñeán thì phaûi laøm sao? 
2) Ñieån quang bao truøm baèng caùch naøo? 
3) Trung taâm sinh löïc caøn khoân vuõ truï coù taùc duïng gì? 
4) Döùt khoaùt laø gì? 
5) Muoán ñöôïc minh taâm thì phaûi laøm sao? 
6) Nguyeân khí do ñaâu maø coù? 
7) Thöông tình cöùu ñoä laïi saân si taïi sao? 
 
 
 
 

Duyeân Laønh
 

Duyeân laønh taän ñoä ngöôøi taâm huyeát 
Thöïc hieän coâng phu phaùp phaùp yeân 
Chuyeån hoùa thaâm saâu töï saùng hieàn 
Caûm minh Trôøi Phaät trí taâm hieàn 

 
Vĩ Kiên 
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1) Amphion Les Bains, 18-04-2002  8: 20 AM 
Hoûi:  Duyeân laønh ñeán thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp:  Thöa duyeân laønh ñeán thì phaûi hoïc hoûi theâm 
  Keä: 
 Duyeân laønh ñeán thì phaûi haønh theâm 
 Töï hoûi chính mình taêng kyû nieäm 
 Taâm giaùc trí minh taâm ñaït thöùc 
            Trì taâm tu luyeän chuyeån ñeâm ñeâm 

2) Amphion Les Bains, 19-04-2002  9: 50 AM 
Hoûi:  Ñieån quang bao truøm baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp:  Thöa ñieån quang bao truøm baèng söï höôùng 
taâm cuûa haønh giaû 
  Keä: 
 Thanh quang quaùn chuyeån khaép nôi nôi 
 Duõng chí haønh thoâng höôùng hôïp thôøi 
 Trí tueä khai thoâng qui moät moái 
           Quaùn thoâng chuyeån thöùc tieán töø hoài 

3) Amphion Les Bains, 20-04-2002  2: 25 AM 
Hoûi:  Trung taâm sinh löïc caøn khoân vuõ truï coù taùc 
duïng gì? 
 

Ñaùp:  Thöa trung taâm sinh löïc caøn khoân vuõ truï 
quang chieáu moïi sinh hoaït cuûa quaû ñòa caàu 
  Keä: 
 Thöôïng taàng thanh tònh thaâm quang chieáu 
 Giaûi giôùi phaân minh giôùi ñaït sieâu 
 Löûa gioù chuyeån hoùa phaân dieäu phaùp 
 Cuøng chung xaây döïng roõ chôn ñieàu 
 

4) Amphion Publier, 21-04-2002  3: 30 AM 
Hoûi:  Döùt khoaùt laø gì? 
 

Ñaùp:  Thöa döùt khoaùt laø khoâng taùi phaïm nöõa 
  Keä: 
 Döùt khoaùt taâm tu chaúng loaïn daâm 
 Trí taâm thanh tònh töï phaân taàm 
 Ñöôøng ñi khoâng loaïn chaúng coøn daâm 
 Trí yù ñaàu Phaät töï tieán thaàm 
 

5) Amphion Publier, 22-04-2002  10: 30 AM 
Hoûi:  Muoán ñöôïc minh taâm thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp:  Thöa muoán ñöôïc minh taâm thì phaûi töï giaûi 
tröôïc khí 
  Keä: 
 Minh taâm kieán taùnh töï veà nguoàn 
 Trí tænh taâm minh töï hieåu suoâng 
 Ñieån giôùi phaân minh quí töôûng luoân 
 Chuyeån thaàm qui taâm höôùng veà nguoàn 
 

6) Amphion Publier, 23-04-2002  4: 45 AM 
Hoûi:  Nguyeân khí do ñaâu maø coù? 
 

Ñaùp:  Thöa nguyeân khí do töï nhieân vaø hoàn nhieân 
maø coù 
  Keä: 
 Nguyeân khí daãn tu laøm sao hieåu 
 Laøm sao hieåu ñöôïc duyeân taâm ñieàu 
 Qui nguyeân thieàn giaùc töï ñaït sieâu 
           Giaûi toûa phieàn öu soáng myõ mieàu 

7) Monaco, 24-04-2002  9: 25 AM 
Hoûi:  Thöông tình cöùu ñoä laïi saân si taïi sao? 
 

Ñaùp:  Thöa thöông tình cöùu ñoä laïi saân si vì bò lôïi duïng quaù nhieàu 
  Keä: 
 Phaân giaûi khoâng tuaân leänh chaúng thoâng 
 Quyeát taâm chieáu ñoä töï phaân toøng 
 Thöông yeâu tha thöù vaãn tham toøng 
 Quyeát giaûi taâm töø minh chuyeån ñoäng 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VĂN TỰ VÔ VI 
ÑAÏO TAÂM : 
 

Khi thöïc hieän söï thöông yeâu voâ cuøng, vaø caùc baïn ñi trong caùi quaân bình, thieän aùc caùc baïn minh roài, thì noù 
môùi coù caùi ñaïo. Trong caùi thieän coù aùc, trong caùi aùc coù thieän, caùc baïn minh roài, thì caùi luoàng thanh ñieån 
trung tim boä ñaàu xuaát phaùt ra, noù hoøa caûm caû caøn khoân vuõ truï, luùc ñoù caùc baïn môùi coù ñaïo taâm, cöùu ñoä 
ngöôøi, daãn giaûi cho ngöôøi ta hieåu. Mình bieát aên ñöôïc moät baùt côm ngaøy nay cuûa Thöôïng Ñeá – laø ngoïc 
ñieån cuûa Thöôïng Ñeá – thì mình phaûi tu ñeå hoøa hôïp vôùi thanh ñieån, roài mình ñoùng goùp voâ cho caû caøn khoân 
vuõ truï, khoâng lôïi duïng caù nhaân, haønh trì saùng suoát ñeå trao ñoåi cho nhöõng ngöôøi coøn yeáu heøn ñeå cho hoï tieán 
hoùa. 
 

ÑAU KHOÅ : 
 

Ngöôøi phaøm thöôøng than van laø ñau khoå! Coøn ngöôøi ñaïo luoân luoân soáng trong ñau khoå ñeå tìm chôn lyù. 
Chuùa trong ñau khoå! Phaät trong ñau khoå! Quan Theá AÂm trong ñau khoå môùi coù Ngaøi! Con ngöôøi theá gian 
ñau khoå laø than! Caàu xin Trôøi Phaät! Laø vì sao? Laø vì tham. Loøng tham baønh tröôùng nhieàu chöøng naøo thì 
caûm thaáy söï ñau khoå nhieàu chöøng naáy, maø loøng tham tieâu dieät roài thì chaúng coøn ñau khoå nöõa! Cho neân 
ngöôøi tu thu heïp phaïm vi khoâng coøn tham lam, keå caû söï aên uoáng khoâng coù vaán ñeà thích aên, nhöng maø aên 
laø ñeå cöùu ñoä vaïn linh, hoøa hôïp nhöùt theå, ñeå khai trieån, ñeå hoøa ñoàng vôùi caøn khoân vuõ truï. Con thuù, con vaät, 
caùi rau, caùi coû, noù cuõng muoán caàu tieán. Maø caàu tieán ôû ñaâu? Noù phaûi qua caùi tieåu thieân ñòa naøy noù môùi coù 
caùi cô hoäi tieán hoùa. Cho neân mình aên, mình coù yù thöùc raèng mình coù traùch nhieäm, mình thaáy ñoù laø ñau khoå, 
nhöng sau söï ñau khoå laø caùi gì? Laø caùi söôùng. Noù chuyeån hoùa trong caùi tieåu thieân ñòa naøy, vaø chuùng ta laø 
ngöôøi tu Phaùp Lyù Voâ Vi, chuùng ta phaûi haønh trì hoùa giaûi cho chuùng noù ñoàng tieán nhö Chuû Nhôn OÂng, trong 
haïnh ngoä, ñeå hieåu caùi chôn giaùc cuûa Beà Treân. Thì sau caùi ñau khoå naøy thì noù ñi tôùi caùi gì? Caùi sung söôùng 
ñôøi ñôøi voâ taän. Coøn ngöôøi phaøm ôû theá gian, chæ coù caùi tham khoâng maø than khoå. Coøn ñaïo, phaûi ñi trong 
khoå môùi ñaït tôùi söï vónh cöõu ñôøi ñôøi. Cho neân caùc baïn tu gaëp tai naïn – caùi chuyeän thöôøng tình khoâng nghóa 
lyù gì. Chuùa coøn bò naïn! Phaät coøn bò naïn, môùi löu danh taïi theá, môùi coù cô hoäi tieán hoùa. 
 

ÑAÀU THAI : 
 

Phaàn hoàn chuùng ta laø moät ñieåm linh quang, phaân ly bôûi Thöôïng Ñeá, giaùng xuoáng theá gian, khi ñaàu thai thì 
thaønh thai noaõn, ñoù laø Beà Treân ñaõ quyeát ñònh roài. Sau söï aân aùi cuûa cha meï, vaø phoái hôïp vôùi thôøi gian cuûa 
caøn khoâng vuõ truï, caùi phaàn ñoù di chuyeån vaø caáu taïo thaønh moät caùi cô thai. Noù ôû taàn soá naøo, ñieån quang 
naøo, ñeàu ñöôïc qui ñònh heát. Nhöõng phaàn hoàn naøo seõ nhaäp voâ ñoù, cuõng nhö noù vaøo caùi lôùp hoïc, cho neân 
ngöôøi maø phaù thai seõ bò toäi. Caùi thai laø moät caùi tröôøng hoïc ñeå cho phaàn hoàn tieán hoùa, cho neân chuùng ta 
khoâng neân phaù thai khi noù ñaõ thaønh töïu. Heå noù thaønh hình töôïng roài thì khoâng neân phaù thai. Nhöng maø 
phaù thai thì ñoù laø gaây toäi loãi aùc nghieäp. Bôûi vì chuùng ta ñaõ coù moät cô caáu ñeå hoïc hoûi, taïi sao chuùng ta 
khoâng cho nhöõng phaàn hoàn khaùc moät cô caáu ñeå hoïc hoûi, chuùng ta laïi troán traùnh traùch nhieäm xaây döïng cuûa 
Thöôïng Ñeá, cuûa caøn khoân vuõ truï? Ñoù laø chuùng ta coù loãi! Cho neân caùc baïn phaûi hieåu roõ, khi ñaõ thaønh thai, 
phaûi coá gaéng hoïc caùi baøi ñoù, ñeå tieán tôùi, chôù khoâng neân phaù thai. Coøn khoâng thì chuùng ta phaûi ngöøa khi coù 
thai vì söï quyeát ñònh cuûa Beà Treân noù phoái hôïp caû caøn khoân vuõ truï, quyeát ñònh cuûa Thöôïng Ñeá, cuûa tình 
thöông, cuûa Meï tình thöông caû theá giôùi, xaây döïng moät cô caáu cho moät linh caên xuoáng ñaây hoïc hoûi. 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

                                                                   THAM TIỀN 
 

Tham tiền ăn ở khó yên 
Ra vô động loạn tạo phiền tạo mê 

Quên đi thực chất hương quê 
Hồn tăng đau khổ, khó về đến nơi 

Càn khôn tạo lập bởi Trời 
Tùy duyên học hỏi tùy lời minh tâm 

Bạc tiền sanh trưởng cõi âm 
Ngũ hành kích động tự tầm đường đi 

Khuyên người lầm lạc nghĩ suy 
Tay không đã đến cũng thì về không 

Chớ nên động loạn ước mong 
Tiến đâu không thấy, thấy lòng loạn thêm 

Cầu xin Trời Phật đêm đêm 
Ban cho phước đức ấm êm cõi trần 

Học bài vay trả bao lần 
Khổ không thấy khổ, giữ phần tham chi? 

Cảnh đời là bãi trường thi 
Quán thông sẽ hiểu tự ghi tiến hoài 

Cha Trời hỗ trợ hằng ngày 
Giúp cho hồn tiến vui vầy cảm giao 

Thế gian tạo thấp đến cao 
Nơi nào cũng thế không sao đổi dời 

Có tiền tưởng cậy được Trời 
Ðâu dè tiền bạc là nơi thức hồn 

Mưu mô suy luận ác ôn 
Bày ra mưu kế chẳng tồn được chi 

Hiền nhân tự xét tự suy 
Ðời là bể khổ sớm thì thức tâm 
Biết mình phân giải hát ngâm 

Trời cao sống động chớ lầm thế gian 
Hướng về thắng cảnh Thiên Ðàng 

Cha ban tâm đạo mở màn tự đi 
Bình tâm học hỏi khắc ghi 
Ðường đi rõ rệt ta thì cứ đi 
Ở đâu cũng pháp uy nghi 

Cha ban thân pháp tùy nghi xử dùng 
Chớ nên động loạn tạo khùng 

Mê hồn yếu ớt khó vùng đứng lên 
Phân minh tả hữu hai bên 

Bên nào cũng vậy giữ nền tấn tâm 
Cộng thêm nguyên lý siêu âm 

Siêu nhiên hỗ trợ tự tầm đường đi 

Bền tâm vững chí một khi 
Nơi nào cũng vậy ta thì đạt thông 
Chuyên hành khai triển một vòng 

Tạo mê cũng bởi lòng vòng lôi thôi 
Siêu nhiên cấu trúc đứng ngồi 

Ðịa linh trong thức sang tồi chung lo 
Chớ nên suy đoán quanh co 

Tham không đặng bạc lại lo lại sầu 
Học bài vay trả nhiệm mầu 

Cha ban rõ rệt đối đầu thiên cơ 
Chẳng còn ảo cảnh giấc mơ 

Tu không cương quyết mỗi giờ mỗi lu 
Càn khôn vận chuyển lu bù 

Mê lầm tự giác giải ngu giải khờ 
Tu cho thanh tịnh rõ cơ 

Cha Trời sắp đặt đến giờ thức tâm 
Càn khôn vũ trụ nguyên âm 

Giải bày mê chấp tự tầm đường đi 
Bình tâm học hỏi kỳ ni 

Tùy duyên độ tiến, tùy thì chuyển giao 
Rõ cơ tiến hóa nhiệm mầu 

Uy nghi Trời Phật tạo tàu rước con 
Thực hành nguyện giữ lòng son 

Pháp tràng sẵn có đường mòn cứ đi 
Học rồi phải học dự thi 

Tiến thân tự thức tâm thì lạc an 
Thực hành huynh đệ vui bàn 

Vạn linh cấu trúc chàng nàng như nhau 
Xác thân kẻ trước người sau 

Học bài học thức muôn màu quy nguyên 
Thử lòng một chút ngã nghiêng 

Như người say rượu đảo điên tại trần 
Nợ vay phải trả một phần 

Sanh Trụ Hoại Diệt tự lần tiến lên 
Chơn tâm có sẵn móng nền 

Tự mình xử dụng chẳng quên Cha Trời 
Khuyên người lầm lạc ai ơi! 

Tự mình thức giác đất trời cảm minh 
Hòa tan Trời Phật gieo tình 

Thương yêu xây dựng tự minh lấy lòng. 
 

                                                                    Montréal, 17-09-1983 
Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
Ma Ha Cu Hi La 

 
Ông Tư giảng  

Là hơi điển lửa trong bản thể xác trần, để dùng thở và soi sáng mắt. Mắt là một ngọn đèn hợp lại, khi 
bản thể thác, người không tu thành ma cỏ, hơi ấy hóa ra ngọn đèn ma, còn con tu thì ngọn đèn này hóa ra 
một hào quang, do nơi Pháp lý Soi Hồn biến chuyển đem lên chỗ tập trung lên bộ đầu làm ra Mâu Ni Châu 
giúp cho con nên một Vị Phật. 

 
• Ông Tám giảng ( Hồn Ma ) 

Hỏi chớ chúng ta ra mồ mả xem hồn ma là cái gì? Ban đêm tối đèn vậy, các bạn ra ngồi chỗ cái đám 
mả đó, các bạn dòm thấy đóm, đóm đóm... nó bay như đom đóm. Ðó là cái hồn ma. Một cục đom đóm 
sáng... nó bay xanh như tube néon, chút chút vậy đó. Cái đó là hồn ma, cái mả nào nó còn ở đó thì thấy nó 
bay ở đó, mình thấy. Tối hù là mình thấy những cái đóm đó, là cái hồn ma. Còn cái hào quang nó khác, con 
mắt trần trược nhiều khi cũng không thấy nữa. Người thanh nhẹ mới thấy được cái hào quang. 
Li Bà Ða 
 
Ông Tư giảng 

Chữ LI BÀ ÐA là chức của nó, gốc nó là lò lửa Lư Hương trước trán con. Mỗi mỗi là điển trong 
mình con, được làm chức Phật Tử Li Bà Ða. Mỗi vị nào có điển là có chức phận Phật Tử, là nô lệ phụ thuộc 
của con, để biến hóa trực tiếp theo lệnh sai khiến của con, để thừa hành phận sự. Màu sắc điển của nó chói 
lọi, hào quang sáng chói, tinh xảo, xanh đỏ vàng trong Mâu Ni Châu, lòe qua lòe lại đủ ba sắc lửa điển để 
tiếp hào quang cho con là vị Phật Di Ðà, là nghề chuyên môn của con tu hành cải hóa làm Phật, không làm 
ma. 

Di Ðà ơi! Mấy vị Phật tử này, Ma Ha Ca Diếp là màu lửa sắc vàng đỏ, Ma Ha Ca Chiên Diên là màu 
lửa vàng đỏ hóa ra, bay đặng, gốc nó cũng là ma, cũng biết bay thấp thấp, do nơi điển lửa Hồn Thư của nó, 
gọi là một vị Tà, nghĩa là không chơn chánh, điển lửa này cùng Ma Ha Cu Hi La, trong sự bay nhờ điển hơi 
thở của xác do ba màu sắc nói trên. 

 
• Ông Tám giảng ( Ma Cảnh ) 
 

Có những bạn nói tôi tu tôi xuất hồn, tôi đi đây, đi đó nhưng mà có những bạn đã đi trong giới ma 
không hà! Rồi cứ tưởng mình đi tới Phật. Không bao giờ thấy Phật đâu! Có những người đi, mà đi không 
bao giờ thấy. Thấy ma thì có, nhưng mà y không biết, biến cảnh này cảnh nọ. Cho nên, đàng này kêu tu trì 
trên trung tim bộ đầu để xuất phát đi lên, không nên nhầm lẫn ở đó. Nhiều người đã đi mười mấy năm mà 
tôi khuyên trở lại, không trở lại, cứ việc đi, đi ở cái giới ma mà thôi! Cái đó không có lợi lộc. Mình tu thì 
phải tu theo Phật, chớ tu mà đi... nó biến cảnh này cảnh nọ... không ích gì cho chính mình. Phải thức tâm trở 
về không. Ta là cảnh, cảnh là ta mới được. Ðừng có ham tôi thấy cái này cái nọ, là các bạn sẽ lạc vào trong 
cái cảnh ma mà không hay! 

(còn tiếp) 
Hồ Huệ trích 
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Thông Báo video Tân Niên Hạnh Ngộ và Đức Thầy thuyết  giảng tại thiền viện Hai Không năm 1994 

Nhân dịp đầu Xuân, ban kỷ thuật xin mời quý vị coi lại những đoạn video do Đức Thầy yêu quý của chúng 
ta đã nhắn nhũ: 

“Ngày ngày khó qua, ngày ngày qua” 

“Khổ khổ khổ mới gần biên giới Phật Pháp” 

“Phải niệm Phật thường xuyên để giải trược” 

“Trong giờ thiền lấy lại những gì đã mất” 

“Quên nhớ một lúc mới là Quán Thông” 

Và còn rất nhiều những lời Đức Thầy đã  nhắn nhũ. 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=660&Itemid=210 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=665&Itemid=211 

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=144 

Kính mời 

Ban kỷ thuật 

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

TRUNG TÂM VÔ VI 
THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ 

5909 Woodcutter Way 
Columbia, MD. 21044 

Tel: 410-740-1072 
Email: voviwashingtondc@yahoo.com 

Web: www.vovimeditations.org 
 

CHÚC M�NG NĂM M�I 
 

KÍNH BIẾU ĐẦU NĂM 
Nhâm Thìn 2012 

 
Kính Chào quý bạn , 
  
       Duyên lành tái ngộ. 
      Đầu năm mới ,Chúng tôi xin được Kính Chúc toàn thể bạn đạo Vô Vi được nhiều sức khỏe,Vạn sự may 
mắn,Tu hành tinh tấn. 
      Đã từ lâu chúng ta ít quan tâm đến nhạc tâm linh. Đem nhạc vào đời là một chương trình hợp lý ,thông 
minh ,thích hợp với lòng người Việt Nam. Năm mới,chúng ta hãy để lòng mình lắng đọng vào những giòng 
nhạc tân cổ truyền thống dân tộc , chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc ,yêu đời hơn.  
      Chào đón Xuân Di Lặc 2012 . 
      Chương trình đặc biệt lần này, chúng tôi hân hoan được Kính Biếu đến quý bạn những bông hồng văn 
nghệ Vô Vi ,một kho tàng văn hóa nghệ thuật Thiền Ca của người Việt Nam. Chúng tôi cũng chân thành 
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cảm tạ những tác giả ,tác phẩm , đã đem Thiền Ca vào âm nhạc,làm phong phú tài liệu cho pháp Tu Thiền 
Đời Đạo Song Tu. 
      Mời quý bạn thưởng thức một chương trình Thiền Ca Vô Vi đặc biệt của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp : 

 
BĂNG TÂN CỔ NHẠC 

Gia Đình Thiên Tạo thực hiện 
 

                 A - DVD  
1- Ông Tám Làng Quê      ( tuồng cải lương : 1 DVD và 2 CD ) 
2- Như Núi Thái Sơn               (  tuồng cải lương  ) 
3- Bông Hồng Tặng Cha          ( tuồng cải lương   ) 
4- Tình Thương Vô Tận                   (  Karaoke ) 
5- Tình Thương Bất Diệt                  ( Karaoke ) 
6- Hôị Tụ Vinh Quang                     ( Karaoke ) 
7- Kỷ Nguyên Di Lặc                       ( Karaoke ) 
8- Cổ Nhạc Hồ Quảng                      ( Karaoke ) 
9- Duyên Hạnh Ngộ                         ( Karaoke ) 
10- Đời Đạo Phân Minh                   ( Karaoke ) 
11- Ngõ Sáng Về Quê                       ( Karaoke ) 
12- Hồi Sinh Sum Vầy                      ( Karaoke ) 
13- Nhớ Ơn Thầy                               ( Karaoke ) 
14- Nhớ Ơn Đức Thầy Vĩ Kiên         ( Karaoke ) 

                                 17- Nguyên Lý Tu Học                        ( Karaoke ) 
                                 18- Đạo Tâm                                         ( Karaoke ) 
                                 19- Thuyền Về Bến Giác                      ( Karaoke ) 
                                 20- Qui Thức                                        ( Karaoke ) 
 

B-  CD 
 

1- Uống Nước nhớ Nguồn 
2- Kết Chặt Thiền Sen 
3- Từ Bi Nhiệm Mầu 
4- Đường Về Tịnh Độ 
5- Tiếng Trống Xây Dựng 
6- Nhiệm Mầu Khai Minh 
7- Giải Thông Đời Đạo 
8- Đời Đạo Phân Minh 
9- Rõ Ơn Cha Hiền 
10- Thấp Sáng Tâm Linh 
11- Đường Về Quê Ngoại 
12- Cảm Minh Tình Mẹ 
13- Tình Thâm Bạn Đạo 
14- Vường Hạnh Trổ Hoa 
15- Á Âu Tương Hội 
16- Tình Thương Vô Tận 
17- Nguyên Lý Tu Học 
18- Vu Lan Nhớ Mẹ 
19- Tưởng Nhớ Thầy 
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20- Đâu là Hạnh Phúc 
21- Ngõ Sáng Về Quê 

 
                      C-  Nhạc do Mai An thực hiện  ( CD ) 

 
1- Xứ Tôi 
2- Tình Đạo 
3- Xuân Di Lặc 
4- Dâng lên Thầy 
5- Tình trời tận độ 
6- Nỗi Lòng Du Tử 
7- Mẹ hiền yêu dấu 
8- Nhớ thương Thầy 
9- Tha thứ và thương yêu 

 
                        D -  Nhạc do Nguyễn thanh Bá thực hiện 

1- Tô Lục Chuốc Hồng     ( DVD ) 
  

                     E-  Nhạc do Đỗ văn Nghiên thực Hiện 
1- Đường đi thật    ( CD ) 
 

                      F- Nhạc do Quách Vĩnh Thiện thực hiện 
                                 1- Lục Căn Lục Trần   ( CD ) 
                                 2- Thiên Địa Nhân       ( 2 CD ) 
                                 3- Giáng Trần               ( CD ) 
                                 4- Trần Gian                 ( CD ) 

 
      G-   Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi : 

1- Thiền Ca “ Tiếng Trống Dựng Xây “ : 
( 3 DVD + 1 Karaoke + 1 CD ) 

2- Thiền Ca “ Tiếng Trống Đại Đồng “      ( 2 DVD + 1 Karaoke ) 
3- Thiền Ca “ Tiếng Trống Quy Nguyên “ ( 2 DVD ) 
4- Thiền Ca “ Khí Giới Tình Thương “ : 

                                            ( 1 DVD + 1 Karaoke + 1 CD  ) 
5- Thiền Ca “ Hồi Sinh Sum Vầy “ :          ( 1 DVD + 1 CD ) 

                                6-  Thiền Ca “ Hội Tụ Vinh Quang “         ( 2 DVD + 1 CD ) 
                                7-  Thiền Ca “ Chèo Thuyền Qua Sông “   ( 1  Karaoke ) 
                                8-  Thiền Ca “ Kỷ Nguyên Di Lặc “           ( 1 Karaoke ) 
                                 9-  Thiền Ca Frankfurt Germany               ( 2 DVD ) 
                               10- Thiền Ca Duyên Lành Tự Thức ( Montreal )     ( 2 DVD ) 
                               11- Thiền Ca Paris                                                     ( 2 DVD ) 
                               12- Thiền Ca Sứ Giả Hòa Bình  ( WashingtonDC )  ( 2 DVD ) 
                               13- Thiền Ca Sư Giả Hòa Bình ( Autralia )               ( 1 DVD ) 
                               14- Thiền Ca Dũng Hành                           (2 DVD ) 
                               15- Thiền Ca Duyên Lành                          ( 2 DVD ) 
                               16- Thiền ca Anh và Tôi                             ( 2 DVD + 1 CD )    
 
                           H - Thiền Ca Vô Vi  (CD ): 
                                1- Tình Yêu Siêu Thoát  ( Cổ Nhạc ) 
                                         2- Nhớ Mạ                      ( Dân Ca ) 
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                                             ( Soạn nhạc :  Phạm Đức Thành ) 
                                         3- Đường Về Thiên Thai    
                                             ( Soạn Nhạc : Trầm Tử Thiêng và Duy Khánh ) 
                                         4- Dấu Kỷ Niệm 
                                             ( Soạn Nhạc : Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, Trần Trịnh, 
                                                                    Nhật Ngân và Chí Tâm ) 
                                         5- Khúc Nhạc Không Gian 
                                             ( Soạn Nhạc : Phạm Duy ) 

    6- Lý Tình Thương            ( Dân Ca ) 
        ( Soạn Nhạc :  Phạm Đức Thành ) 
    7- Hãy Nhắc Cho Nhau  
        ( Soạn nhạc :  Phạm Đức Thành ) 
    8- Kiếp Người   ( Soạn Nhạc : Lương Quốc Định ) 
    9-  Chung Sống Hòa Bình ( Thiếu Nhi Đức Quốc ) 
         ( Soan Nhạc : Lưong Quốc Định ) 
   10- Hồn Thiên   ( Soạn Nhạc: Phạm Duy ) 

 
                      I -  Văn Nghệ Đặc Biệt  : 
                              1- Cảm Tưởng   ( DVD ) 
                                           ( Nhạc Sĩ Hoàng thi Thơ cảm tưởng về Thiền Ca Vô Vi ) 
                                      2- Thiền Ca Vô Vi trong Âm Nhạc ( Trường Kỳ )    ( 2 CD ) 
                                      3- Nhạc Thiền Ca Chọn lọc            (36 bài Thiền Ca – MP3 ) 
                                      4- Thiền Ca Vô Vi : Chúc Mừng Năm Mới               ( DVD ) 
                                      5- Thiền Ca Vô Vi : Cung Chúc Tân Xuân                ( DVD ) 
                                      6- Thiền Ca Nhạc Tuyển : Kỷ Nguyên Di Lặc            ( CD ) 
                                      7- Thiền Ca Nhạc Tuyển : Quý Yêu Thầy                   ( CD ) 
                                
   J - Thiền Ca Vô Vi Việt Nam : 

1- Bài ca Tiển Thầy                            ( CD ) 
2- Thiền Ca Vô Vi  Tuyển Tập 1      ( MP3 ) 
3- Thiền Ca Vô Vi  Tuyển Tập 2      ( MP3 ) 
4-  Khai Tâm Linh Tôi      (  3 CD Cổ Nhạc ) 
5-  Mừng Thầy Về Việt Nam              ( CD ) 
6-  Đời Đạo Song Tu           ( 2 CD Cổ Nhac ) 
7-  Hoa Vô Vi                                      ( 2 CD ) 
8-  Cây Tình Thương     ( 2 CD Nhạc Dân ca ) 

 
                                Thân mến hẹn gặp lại nhau trong lần Kính Biếu kế tiếp với những    
                                 Băng giảng đặc biệt của Đức Thầy  . 
 
                                Nam Mô A Di Đà Phật 
                                Vạn Vật Thái Bình 
 
                                 Kính bái 
                                 Võ Quang 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin cầu nguyện cho Bà Lê Thị Hương (tên thường gọi Dung Gia Long) sanh ngày 03/01 năm Ất 

Họi từ trần ngày mùng 5 tháng Giêng năm Nhâm Thìn lúc 23g hưởng dương 77 tuổi, hoả táng tại Đài hoả 
táng Bình Dương. 

Phan Thị Thìn đại diện gia đình xin cám ơn qui bạn đạo. 
2) Xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh Từ Văn Chính là anh cúa bạn đạo Từ Thị Ngọc 

Dung ( Bình Dương Việt Nam) vừa mới từ trần vào lúc 0g10 phút  ngày mùng 8 tháng 1 năm Nhâm Thìn 
hưởng thọ 58 tuổi được siêu sinh Tịnh Độ. Xin chân thành cảm ơn. 

Gia đình trân trọng kính báo. 
THƠ BẠN ÐẠO 

           NGUYÊN LÝ KINH KỆ 
Ta tu phải hiểu rành nguyên lý 
Kinh kệ khai thông tiếp chuyển khí 
Chuyển chạy huyết thông trong bản thể 
Là tiểu thiên địa ta chủ trị 
Phải tu hành đúng rõ đường đi 
Soi hồn làm pháp luân kiên trì 
Vun bồi kinh kệ phân hành đúng 
Kinh là khai mở để chủ trị 
Nội tâm nội thức đạt quân bình 
Tiểu thiên tiến hoá thông nguyên lý 
Nghe qua phân tích tự khai thông 
Rõ pháp Soi Hồn quá diệu kỳ 
Khai mối thần kinh thiên hội sáng 
Nhiên điển mở đường cho nguyên khí 
Nguyên linh tiến hoá trụ trung tim 
Lực lượng đủ đầy nhẹ xuất đi. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 18.12.11 
                  ------ 
             VĂN MINH A DI ĐÀ 
Siêu văn minh những ai tham dự 
Tham gia cơ hội người chơn tu 
Siêu là cấp bách không trì trệ 
Đã có từ lâu chỉ thiếu tu 
Như thị ngã văn : siêu văn minh 
Nói, nháy mắt, nghe đã tiếp thu 
Thượng trung hạ hợp nhất quy hội 
Tu thực hành tu niệm lục tự 
Thường chuyển pháp luân thanh lọc ra 
Trược thành thanh nhẹ sáng tâm mù 
Quy về thanh tịnh hồi quê củ 
Thực hành xuyên suốt vía hồn du 
Vô vi siêu diệu không mà có 
Của thiên trả địa rõ chơn, hư 
May mắn cuối ngươn ngộ pháp thiền 
Hoá hiền giác thức tam công đủ. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu) 23.12.11 
                     ----- 
 
 
 

        XUÂN KHAI BÚT 
Khai bút đầu xuân thanh ý chúc 
Bá gia trăm họ bạn bè thương 
Thìn niên năm mới xuân như hưởng 
Đời đạo song tu nhớ tựa nương. 
Pháp định vô vi tâm tịnh hướng 
Hồn nhiên vui vẻ chúc tình thương 
Tân thư thanh điển trung dung đạo 
Trí mẫn sen khai vô tự phương. 
                     Cà Mau, 31-01-2012 
                          Văn Phong 
                  ----- 
     CHÚC THĂNG HOA 
Xuân vui hạnh ngộ phúc chan hòa 
Thanh ý tâm ta tánh độ tha 
Quanh quẩn sâu xa đạo đạo tá 
Phèn khua kèn thổi trống thanh hoa. 
Xuân vui tâm trí ngàn lời tả 
Đời đạo song tu ý mặn mà 
Chút chút ta ta khơi chấm điển 
Hội tình thanh ngộ chúc thăng hoa. 
                  Cà Mau, 31-01-2012 
                        Văn Phong 
                  ----- 
           XUÂN Ý THỨC 
Hồn nhiên chỉ thoáng bao ngày xuân 
Thanh tươi tận hưởng phúc chan hòa 
Tích tắc trôi qua rồi lại tới 
Nghiệp thời dẫn độ giải thân ta. 
Có đời mới đạo tường như tấu 
Pháp nguyện vô vi ý định đâu? 
Khai mở thiên tình tri trí thức! 
Quân bình ẩn khúc nghiệm tâm tâu. 
                Cà Mau, 31-01-2012 
                       Văn Phong 


