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Số:  897 Ngày: 16 tháng 09 năm 2012 

 

 
 
 Mục Bé Tám 28/11/2002 đến 04/12/2002 
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) Ngöôøi tu thieàn caàn ñuïng chaïm hay khoâng? 
2) Thöïc haønh trung tín coù ích chi? 
3) Chuyeän naøo môùi laø chuyeän chaùnh? 
4)) Muoán qui nguyeân thieàn giaùc thì phaûi laøm sao  
5) Muoán ñöôïc ñieàu hoøa maùu huyeát thì phaûi laøm sao ? 
6) Muoán hoäi nhaäp vaøo nguyeân lyù cuûa Trôøi Ñaát thì phaûi laøm sao ? 
7 Muoán tieán hoùa toát thì phaûi laøm sao ? 
 
 
 
 

Quán Thông 
 

Quán thông xây dựng vẫn sống yên 
Ttình đạo tình đời tự giải phiền 

Chánh pháp quang minh qui đạo pháp 
Tình Trời lớn rông duyên thành đạo 

 
Vĩ Kiên 
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1) Atlantic city, 28-11-2002  1: 15 AM 
Hoûi:  Ngöôøi tu thieàn caàn ñuïng chaïm hay khoâng? 
 

Ñaùp:  Thöa ngöôøi tu thieàn raát caàn söï ñuïng chaïm ñeå 
sôùm thöùc taâm 
  Keä: 
 Ngöôøi tu thieàn caàn ñuïng phaân lôøi 
 Döï phaàn tieán hoùa khaép nôi nôi 
 Trôøi ban khoâng ngôùt tìm phöông chuyeån 
 Thöïc haønh chaùnh phaùp chuyeån nôi Trôøi 
 

2) Toronto, 29-11-2002  1: 20 AM 
Hoûi:  Thöïc haønh trung tín coù ích chi? 
 

Ñaùp:  Thöa thöïc haønh trung tín ñeàu höõu ích 
  Keä: 
 Phaân minh ñieån giôùi chuyeån nôi Trôøi 
 Thanh tröôïc do taâm ñöôøng tieán hoùa 
 Khoå haïnh bình taâm töï böôùc qua 
 Ñôøi laø taïm caûnh töï phaân hoøa 
 

3) Toronto, 30-11-2002  6: 15 AM 
Hoûi:  Chuyeän naøo môùi laø chuyeän chaùnh? 
 

Ñaùp:  Töa chuyeän thanh tònh môùi laø chuyeän chaùnh 
  Keä: 
 Chuyeän thanh tònh môùi laø chuyeän chaùnh 
 Tu tôùi quaân bình môùi hieåu thaáu hai 
 Töï giaûi töï thöùc töï tieán hoaøi 
 Nôi naøo cuõng ñeán cuõng thoâng suoát 
 

4) Montreùal, 01-12-2002  9 : 10 AM 
Hoûi : Muoán qui nguyeân thieàn giaùc thì phaûi laøm sao ?
 

Ñaùp :  Thöa muoán qui nguyeân thieàn giaùc thì phaûi 
thöïc haønh chaùnh phaùp 
  Keä : 
 Muoán qui nguyeân thieàn giaùc phaûi thöïc haønh 
 Chuyeån hoùa thanh tònh töï höôùng thanh 
 Thöùc giaùc chính mình qui moät moái 
 Thöïc haønh chôn chaùnh trôû veà nhanh 
 

5) Montreùal, 02-12-2002  11 : 20 AM 
Hoûi :  Muoán ñöôïc ñieàu hoøa maùu huyeát thì phaûi laøm 
sao ? 
 

Ñaùp :  Thöa muoán ñöôïc ñieàu hoøa maùu huyeát thì caàn 
aên uoáng caån thaän vaø nhieàu chaát xanh hôn 
  Keä : 
 AÂm döông töông hoäi maùu ñieàu hoøa 
 Trí tueä phaân minh hieåu ñöôïc xa 
 Phaùt trieån chính mình qui moät moái 
            Bình taâm khai trieån töï phaân hoøa 

6) Montreùal, 03-12-2002  5 : 40 AM 
Hoûi :  Muoán hoäi nhaäp vaøo nguyeân lyù cuûa Trôøi Ñaát 
thì phaûi laøm sao ? 
 

Ñaùp :  Thöa muoán hoäi nhaäp vaøo nguyeân lyù cuûa Trôøi 
Ñaát thì phaûi thaønh taâm haønh chaùnh phaùp 
  Keä : 
 Thöïc haønh giaûi toûa tröôïc oâ tieán 
 Thöùc giaùc bình taâm caûm thaáy hieàn 
 Giao caûm ñaïo ñôøi qui thöïc chaát 
            Thaønh taâm tu luyeän caûm nhaân hieàn 

7) Montreùal, 04-12-2002 
Hoûi :  Muoán tieán hoùa toát thì phaûi laøm sao ? 
 

Ñaùp :  Thöa muoán tieán hoùa toát thì phaûi tu thieàn thöïc haønh ñöùng ñaén 
  Keä : 
 Höôùng thöôïng ñuïng ñieåm trong töï thöùc 
 Thanh tònh vöôït qua töï baïc baøn 
 Truøng tu tieán hoùa töï phaân sai 
 Döùt khoaùt chính mình khoâng taùi phaïm 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Hoàn Nguyên 
 

Giận tôi tôi chẳng giận hờn 
Ghét tôi tôi lại biết ơn kiếp nầy 

Dù cho tình thế đổi thay 
Tâm tôi vẫn giữ ngày ngày lo tu 

Chẳng còn lý luận dự trù 
Giữ tròn nguyên lý an du chơn hồn 

Thánh tiên vẫn tiến vẫn tồn  
Người lo tranh chấp mất hồn xác luôn. 

 
Kính bái 

Lương Sĩ Hằng. 
Manila, 29-04-1989 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
VĂN TỰ VÔ VI 

 
THIỆN GIÁC : 
Thiện : trọn lành. Cái phần hồn các bạn được qui tụ rồi, sáng suốt rồi, mới hiểu biết sự sai lầm từ tiền kiếp 
và sự sai lầm ngay ở kiếp thế gian này mình cũng nhìn nhận là sự sai lầm của chính mình, mới kêu là người 
thiện giác. 
 
THÓI QUEN : 
Là ở trong cái thích nó mới tạo ra cái thói quen. Nó thích cái này, nó thích cái kia, nó thích cái nọ, rồi nó 
quen. Còn chúng ta đi vô phá mê, phá chấp, không còn cái thói quen nữa. Nới rộng, ở đâu cũng được, sống 
cách nào cũng được , không có chấp thiên hạ. 
 
THỪA VÕ HÓA VĂN : 
Chúng ta ở thế gian, chúng ta học ác trược. Người nào cũng có ác trược, cũng có cái lòng bất chánh suy 
nghĩ đối với người khác. Đó là ác trược. Hóa văn thì khi đạt được cái luồng điển rồi mới thực hiện NHẪN 
và TỪ BI, rồi lúc đó viết văn thấy nó khác. 
 

TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
    
Xá Lợi Phất! Chúng Sanh Văn Giả Ưng Ðương Phát Nguyện Nguyện Sanh Bỉ Quốc, Sở Dĩ Giả Hà! 
Ðắc Giữ Như Thị Chư Thượng Thiện Nhơn Cu Hội Nhứt Xứ 
 
        Nghĩa là: Di Ðà Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Con được nghe những lời ta giáo huấn, khi con hoằng hóa, nên 
truyền bá cho chúng sanh là những người biết tưởng đến ta, làm Pháp lý Vô Vi Khoa học Huyền bí, khi con 
hoằng hóa chưa đến những chúng sanh nào mê trần bị bệnh tiền căn hậu quả, đau ốm triền miên, khổ cho 
bản thể nó. Nó mới phát tâm tưởng đến ta thì ta nào bỏ, hoặc là chúng nó đã bị đau ốm từ một ngày đến bảy 
ngày, mà nó đã gần mãn phần, thì con được truyền bá diệu pháp cho nó, để dìu dắt linh hồn chúng nó sáng 
suốt được đi về thiên đàng. 
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        Lúc ấy có ta ở một bên chúng nó, là một thứ điển quang của ta thừa tiếp để giúp cho linh hồn chúng nó 
được siêu sanh tịnh độ. Linh hồn về được thiên đàng làm việc trừ tội, cùng công phu luyện đạo cho nó được 
nhẹ nhàng. Khi nó làm việc chuộc tội đủ phần tội lỗi, cùng công phu luyện đạo công cán được bao nhiêu, 
chức phẩm nào thì chư Phật thăng thưởng cho nó, theo phẩm bực của nó tu đó. 
        Có câu Kinh: “Ðại Từ Ðại Bi Hộ Ðộ Quan Thế Âm Bồ Tát”. Thì đức Quan Thế Âm giúp cho nó. Còn 
học trò ta là Di Ðà hoằng hóa các linh hồn, cứu vớt độ sanh cùng độ tử. 
 
        Trưởng Lão Xá Lợi Di Ðà ơi! Ta đã ban bố cho ngươi hiểu lấy, phải làm như vầy như vầy... Có câu 
Kinh: “Nhứt Cú Di Ðà Vô Biệt Niệm Bất Lao Ðàng Chí Ðáo Tây Phang” 
 
        Di Ðà Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Ta là Thích Ca Mâu Ni Hậu Tổ ngươi là môn đồ của ta, gọi là Pháp lý 
Vô Vi Khoa học Huyền bí của Di Ðà, phải cố gắng cần nhứt không nên sơ sót, phải đại từ đại bi luôn luôn. 
Nếu sơ sót thì tội lỗi ấy không đuợc an lành. Bởi thế làm việc phút khắc thời giờ không rảnh rang, khí điển 
cáo báo không bao giờ ngớt, vì thế cho nên thành Phật thành Tiên làm việc không đủ, cho đến đỗi hằng hà 
sa số chư Phật cũng làm việc còn thiếu kém. Phật càng nhiều, chúng sanh lại nhiều hơn, sanh sanh hóa hóa 
nhưng chúng nó mê trần quá, không thể vớt cho hết được. 
 
        Xá Lợi Di Ðà ơi! Hãy ráng làm việc để cứu các linh hồn cùng hoằng hóa chúng sanh, gọi là chúng 
sanh độ tử đó con. Khi con về chốn thiên đàng, cũng có nhiều phần phước đức ban thưởng cho con. 
 
Xá Lợi Phất! Bất Khả Dĩ Thiểu Thiện Căn Phước Ðức Nhơn Duyên Ðắc Sanh Bỉ Quốc 
 
        Nghĩa là: Lúc ấy Xá Lợi Di Ðà quỳ đảnh lễ Phật bạch Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni: Những chúng sanh 
mê trần thiếu phước đức, đương thời nó gần thác, như thế nào, chúng nó làm tội lỗi nặng nề, chư Phật giáo 
huấn cho con để hiểu, được cứu linh hồn nó?... 
Xá Lợi Phất! Nhược Hữu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhơn Văn Thuyết A Di Ðà Phật Chấp Trì Danh 
Hiệu: Nhược Nhứt Nhựt, Nhược Nhị Nhựt, Nhược Tam Nhựt, Nhược Tứ Nhựt, Nhược Ngũ Nhựt, 
Nhược Lục Nhựt, Nhược Thất Nhựt, Nhứt Tâm Bất Loạn. Kỳ Nhơn Lâm Mạng Chung Thời 
 
        Nghĩa là: Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Nghe ta giáo huấn ngươi ráng ân cần, khi chúng nó mang bệnh gần 
hấp hối, hay là linh hồn gần bỏ xác, từ một ngày chí bảy ngày. Trong khoảng ấy con được khuyên lơn nhắc 
nhở nó, niệm Phật 6 chữ A Di Ðà thì những tội trước làm nó cũng tiêu diệt từ từ cho linh hồn nó nhẹ nhàng 
một chút. Ðó là con cứu vớt nó trong lúc nó hóa vãng, linh hồn nó được sáng suốt, thăng cõi thiên đàng trở 
về chốn cũ của nó, thì ta ân xá cho nó một phần phước đức nhơn duyên, được về cõi Phật. 
 
        Xá Lợi ơi! Lục Tự Di Ðà là Khoa học, mỗi mỗi việc chi cũng dùng được, nó là một thứ tông chỉ gọi 
điển quang của Phật. 
 
A Di Ðà Phật Giữ Chư Thánh Chúng Hiện Tại Kỳ Tiền, Thị Nhơn Chung Thời, Tâm Bất Ðiên Ðảo 
Tức Ðắc Vãng Sanh 
A Di Ðà Phật Cực Lạc Quốc Ðộ 
 
        Xá Lợi ơi! Con hãy sáng suốt, con tưởng chư Phật gọi là thánh chúng từ trong cốt giác của con cho 
đến phương ngoài, khi con dạy chúng nó tưởng 6 chữ A Di Ðà, thì chư Phật phút khắc nào cũng chứng kiến 
cho nó, cùng con, cho đến khi con quá vãng thì cũng y theo lời ta trình bày đây. 
 
(còn tiếp) 
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THÔNG BÁO THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY – ÚC CHÂU 

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI 
THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY – ÚC CHÂU XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TẤT CẢ BẠN 
ĐẠO VÀ THÂN HỮU ÚC CHÂU ĐẾN THAM DỰ NGÀY KỶ NIỆM LIỄU ĐẠO CỦA ĐỨC THẦY 
LƯƠNG SĨ HẰNG. 
 
ĐỊA ĐIỂM:  THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ, SỐ 922 HUME HIGHWAY, BASS HILL NSW 2197 
 
SỐ PHONE LIÊN LẠC KHI CẦN: 
CHỊ DUYÊN:  0430486845 
ANH LIỆT:      0433314699 
 
SỰ THAM DỰ ĐẦY ĐỦ CỦA QUÝ BẠN ĐẠO SẼ LÀ NIỀM TÔN KÍNH VÀ LÒNG BIẾT ƠN CỦA 
CHÚNG TA ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH HOẰNG PHÁP ĐỘ SINH CỦA ĐỨC THẦY. 
 
 
T.M Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney, 
Thiền Đường Dũng Chí, 
Hội trưởng :  Nguyễn Thị Duyên kính báo tin. 
 

THÔNG BÁO (THAY THƯ MỜI) CỦA THƯ VIỆN VÔ VI (vovilibrary.net) 
 
Kính thông báo đến quý bạn đạo hai sinh hoạt của Thư Viện Vô Vi (tức VoViLib): 
1. Lưu giữ chữ viết tay và âm thanh của Đức Thầy cho những bài thơ.  

Để giúp tránh tình trạng tam sao thất bổn về sau, Trang Thơ của Thư Viện đang có chương trình lưu trữ 
những bản viết tay của những bài thơ Đạo của Đức Thầy, cũng như các audio clip trong đó có âm thanh 
của Thầy đọc hay giảng bài thơ. Kính mời quý bạn đạo đóng góp cho chung trong chương trình này, 
bằng cách gửi về Thư Viện những tài liệu thích hợp. (Trang viết tay có thể được scan hay chụp hình lại. 
Mỗi audio clip là một bài thơ riêng biệt.). 
Ở đây là danh sách thơ có bản chép tay hiện có: 
http://www.vovilibrary.net/specialPages/poems/poems.php?Stype=ps10&img=on 
Ở đây là một bài thơ tiêu biểu có audio: 
http://www.vovilibrary.net/specialPages/poems/poems.php?PoemID=y19810831T1 

2. Workshop về VoViLib trong đại hội "Chung Vui Hạnh Ngộ" sắp tới tại Nam California.  
Để bạn đạo khắp nơi có dịp am tường và đóng góp cho chung, Nhóm Thực Hiện VoViLib sẽ cố gắng 
thực hiện những buổi chia sẻ về VoViLib trong các đại hội Vô Vi quốc tế sắp tới. Riêng trong Đại Hội 
"Chung Vui Hạnh Ngộ" tại California vào tháng 9 này, chúng ta sẽ có một buổi workshop từ 8 đến 10 
giờ tối, vào ngày thứ nhì của đại hội. (Xin quý bạn đạo xem lại chi tiết trong cuốn Cẩm Nang). Kính 
mời tất cả bạn đạo muốn biết về dự án VoViLib, hay về cách đóng góp, đến tham dự chung vui. 

Nhóm Thực Hiện Thư Viện Vô Vi kính mời. 
Email: info@vovilibrary.net 

‐‐‐‐‐‐ 
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Los Angeles, Ngày 10 Tháng 9 Năm 2012 
 
Kính thưa quý Bạn Ðạo,  

Xin gởi lá thư này kính mời quý Bác, quý Cô Chú, và quý Anh Chị Em cùng các Cháu tiếp tay trong 
việc chép băng giảng của Ðức Ông Tư Ðỗ Thuần Hậu và Ðức Thầy Tám Lương Sĩ Hằng.   

Tôi là Nguyễn thị Xuân An, bạn đạo vùng Nam California Hoa Kỳ, hiện đang đóng góp trong 
Chương Trình Chép Băng Thầy giúp xây dựng Thư Viện Vô Vi trên Mạng (Vovilibrary.net).   Từ mấy năm 
nay, quý bạn đạo Vô Vi và thân hữu đã cùng chung xây dựng Thư Viện, gom góp và tải vô Thư Viện những 
bài giảng, bài thơ, bài viết, và hình ảnh của Ðức Ông Tư và Ðức Thầy Tám, để mong gìn giữ và phổ biến ra 
cộng đồng xã hội những lời giảng giải chơn quý của Tổ và Thầy về ý nghĩa cuộc đời và về Pháp Lý Vô Vi 
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.    

Thư Viện Vô Vi Trên Mạng Internet hiện có khoảng trên 1100 bài thâu âm thanh lời Ðức Ông Tư và 
Ðức Thầy giảng, khoảng từ năm 1970 tới năm 2007.   Trong số trên 1100 bài giảng này, chúng tôi có được 
khoảng 190 bài đã được chép ra thành văn viết, với mong ước rằng Cộng Ðồng Vô Vi chúng ta sẽ tiếp tục in 
lại những lời giảng của Tổ và Thầy ra thành Kinh Sách Vô Vi, để giúp những người có nhu cầu đọc lời Kinh 
giảng, thay vì chỉ lắng nghe âm thanh giảng của Tổ và Thầy như phần đông bạn đạo Vô Vi chúng ta thường 
làm.   Rất nhiều Bạn đã đóng góp để hôm nay Thư Viện có được số bài chép này, và ai ai cũng đều nhìn 
nhận rằng phát tâm chép băng Ðức Ông Tư và Ðức Thầy là một đặc ân mình đã tự cho mình, vì khi nghe kỹ 
từng lời giảng, tâm mình sẽ thấm sâu mà thổn thức trước công ơn trình độ siêu việt của Tổ và của Thầy.    

Sau khi đã có dịp chép số 190 băng giảng của Ðức Ông Tư và Ðức Thầy nêu ở trên, chúng tôi có ghi 
lại những điểm cần lưu ý, để cho bài chép băng Tổ và Thầy giảng được trung thực với bài giảng nguyên 
thủy của Tổ và Thầy.  Chúng tôi áp dụng những điểm này khi duyệt lại bài chép trước khi phổ biến trong 
Thư Viện.  Thư Viện Vô Vi Trên Mạng là nơi bất kỳ ai cũng có thể vô nghe, đọc, và xem các buổi giảng của 
Ðức Ông Tư và Ðức Thầy hoàn toàn miễn phí. 

1. Về cách chép băng: 

• Quý Bạn có thể giúp chép bất kỳ băng giảng nào quý Bạn quý nhất và đang có.  Ðể  khỏi trùng bài, 
xin quý Bạn liên lạc với bạn đạo Xuân-An (điện thoại cầm tay 310-908-9259) lúc nào cũng được, và 
cho biết quý Bạn định chép băng nào.    

• Nếu quý Bạn không có sẵn bài trong dạng audio để chép, xin liên lạc với bạn đạo Xuân-An, hoặc 
nhóm thực hiện thư viện qua địa chỉ điện thư info@vovilibrary.net.   

• Quý Bạn không dùng máy vi tính, xin chép bằng tay xuống giấy, nhớ kiểm lại theo đúng như mình 
nghe và hiểu được.  Chỗ nào khó quá, có thể để trống (xin làm dấu cho biết).  Khi duyệt lại, chúng 
tôi sẽ hết sức tìm cách lắng nghe kỹ và điền vô chỗ quý Bạn để trống.  

• Quý Bạn có dùng máy vi tính, xin đánh máy bằng kiểu chữ Unicode (tiện nhất cho chúng tôi) và 
dùng nhu liệu (software) MicroSoft Word.  

• Quý Bạn quen dùng máy vi tính và vô mạng dễ dàng có thể trực tiếp chép bài giảng của Ðức Thầy 
ngay trong Thư Viện.  Xin vô Thư Viện Vovilibrary.net, đọc qua các chi tiết kỹ thuật liên hệ cần 
thiết; hoặc liên lạc với Thư Viện qua địa chỉ điện thư: info@vovilibrary.net.   

• Quý Bạn muốn duyệt trước danh sách các bài giảng đã được chép, xin cho biết địa chỉ điện thư của 
quý Bạn, để chúng tôi sẽ gởi danh sách đó tới quý Bạn.  Ngoài ra, ngay khi vô Thư Viện, quý Bạn sẽ 
dễ dàng thấy rõ những bài giảng nào của Ðức Ông Tư hoặc Ðức Thầy có trong Thư Viện mà chưa, 
đang, hoặc đã được chép xong.   
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2. Về cách chuyển những bài quý Bạn đã chép xong cho chúng tôi:   

• Quý Bạn sắp tham dự các buổi Hội Vô Vi tại Hoa Kỳ và Cambodia, xin vui lòng mang theo những 
bài quý Bạn đã chép và duyệt xong, và cho chúng tôi xin nhận tại Anaheim Marriott Hotel tại 
California; hoặc xin đưa tay cho hai bạn đạo Nguyễn thị Hòa và Trần Lý Thanh tại Phnom Penh 
Hotel.  Không còn bao lâu đã đến ngày quý Bạn lên đường, mong rằng lá thư này đến kịp để quý 
Bạn còn thời giờ chép băng Tổ Thầy.  Xin thương chúc tất cả quý Bạn “Thượng Lộ Bình An!”   

• Quý Bạn không tham dự các buổi Hội, xin vui lòng bỏ vô bao thư những bài đã được chép và duyệt 
xong, và gởi qua bưu điện về địa chỉ: Mrs. LÊ Xuân-An 3630 Barry Ave, Los Angeles, CA 90066 - 
USA.   Chúng tôi sẽ đánh máy lại rồi tải lên Thư Viện, để bài chép của quý Bạn sớm đóng góp giúp 
người thức tâm tu.   

• Các Bạn có máy vi tính và Internet, xin vui lòng gởi những bài đã chép và đã duyệt cho chúng tôi 
qua dạng điện thư  email có attachment về: Xuân-An  peaceinspring@yahoo.com .  Quý Bạn có duyên 
kinh nghiệm với kỹ thuật lợi ích trong việc giúp phổ biến tài liệu Ðức Ông Tư và Ðức Thầy luận 
Ðạo và giảng Pháp Lý, rất mong quý Bạn sẽ vui lòng đóng góp một tay cùng anh chị em chúng tôi, 
để những người cùng duyên sớm có dịp được trực tiếp kinh nghiệm sự đóng góp của Tổ và Thầy quý 
thương cho tất cả chúng ta và hậu thế.   

3. Chúng tôi được biết có nhiều nhóm quý bạn đạo Vô Vi cũng đã và đang thực hiện việc chép băng giảng 
của Ðức Ông Tư và Ðức Thầy.  Nhân đây, xin kính mời quý Bạn cho biết tên và cách nào để chúng tôi 
có thể liên lạc với quý Bạn, để chúng ta cùng nhau chia sẻ và phối hợp công việc chép băng, để việc phổ 
biến tài liệu Tổ và Thầy chúng ta để lại cho nhân sinh được tốt đẹp.       

 
Thay mặt Nhóm Chép Băng Ðức Ông Tư và Ðức Thầy, Thư Viện Vô Vi Trên Mạng Internet 
Kính thư,  
Nguyễn thi Xuân-An 

 
BẠN ÐẠO VIẾT 

  
Chung Vui Hạnh Ngộ 

  
Chỉ còn mấy ngày nữa là anh em bạn đạo chúng ta được gặp nhau trong niềm hân hoan dạt dào của Chung 
Vui Hạnh Ngộ. 
  
Chung Vui Hạnh Ngộ, bốn chữ làm cho tôi thấy trong lòng như có một sự rộn ràng phấn khởi . 
Chung Vui Hạnh Ngộ, bốn chữ làm cho tôi thấy như mình mới trở về sau chuyến công vụ hoàn thành. 
Chung Vui Hạnh Ngộ, bốn chữ làm cho tôi thấy một sự trùng phùng sau bao năm xa cách. 
Chung Vui Hạnh Ngộ, bốn chữ làm cho tôi thấy một sự giác ngộ thiêng liêng sau sự tự thức... 
  
Cộng đồng Vô Vi phát triển và thăng hoa theo thức tiến hóa trong thực hành mà thầy tổ đã hướng dẫn và 
sắp đặt.  Đại Hội Vô Vi là Đại Hội tâm Linh có sự quang chiếu của Tổ Thầy và Đấng Cha Trời.  Mỗi Đại 
Hội đều có ý nghĩa thiêng liêng chứ không phải đơn giản, ai muốn làm thì làm và muốn đặt tên gì thì đặt. 
 Đường Vô Vi là đường Viễn Tiến không ngừng nhằm Khai Triển giác thức tu học để Phân Minh Đời 
Đạo, dũng chí tham thiền để Trí Tâm Tự Thức.  Thấy rõ lối đi của chúng ta là mở thức hòa đồng lập hạnh 
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phục vụ để học từ bi và thực hiện từ bi.  Sau ngày 23/09/2009 bạn đạo chúng ta hình như mỗi người tự nhũ 
lấy chính mình phải siêng năng tham thiền để mong sao phát triển tốt cho tâm linh chính mình và báo đáp 
công ơn thầy tổ.   
Người đóng cửa lo tham thiền, người thì tranh thủ làm công quả phục vụ tha nhân, người thì không ngừng 
liên kết anh em bạn đạo, dìu tiến cho nhau qua các khóa sống chung, trại hè nhằm nung nấu tinh thần tu học, 
phát triển và bảo trì các cơ sở tâm linh, thiền viện, thiền đường.  Sau ba năm dài tự tu tự tiến bạn đạo chúng 
ta cũng đã tự thức và ngộ rằng sự tu tiến của ta không đi đâu xa hơn ngoài hạnh phục vụ, vì phục vụ là hạnh 
cao cả nhất để thực hiện lòng từ.  Bạn đạo chúng ta là những phần tử tâm linh đến thế gian để học hỏi, như 
vậy chúng ta có cùng chung cõi đời và cùng chung ý nguyện là lập đại hạnh học từ bi và thực hiện từ bi điều 
này chứng tỏ bạn đạo chúng ta có chung đại hạnh.  Duyên lành, mỗi người một nơi, mỗi người một phương 
trời nhưng may thay được ngộ cùng một thầy, được hành cùng một pháp kết tình bạn tu với nhau như vậy 
chúng ta cùng chung một đạo. 
  
Chung Đạo Chung Đời Chung Đại Hạnh 
  
Thế gian là trường điêu luyện, động tịnh liên hồi, có tụ có tan, tan rồi lại tụ nằm trong sự kích động để thăng 
hoa.  Mỗi người lái một con thuyền trong biển đời mênh mông nhưng cuối cùng rồi cũng gặp nhau nơi bến 
giác đó là nơi đoàn viên hội ngộ của kẻ đồng hành, của anh và tôi, của bạn đạo Vô Vi.  Qua mỗi chặng 
đường thử thách, ta nhìn lại, thấy vui vui, thấy chiều sâu của Đạo nằm trong bài học tinh vi của đời.  Trong 
lòng thấy mình như tự mản và vui trong lý Đạo cao sieu, mỉm cười qua cảnh đời có nhiều lắt léo. Ba năm 
qua là ba năm học hỏi và thử thách và nay đã đến lúc qui tụ đoàn viên để cùng nhau tay bắt mặt mừng dâng 
lên đức Thầy cành hoa tinh khôi để trả lời với đức Thầy rằng anh em chúng con vẩn nắm tay nhau bước trên 
con đường tha thứ và thương yêu của thầy.  
  
Vui Đời Vui Đạo Vui Hội Ngộ 
  
Trong niềm vui lân lân dâng lên trong lòng, tôi xin dâng lên các bạn đôi dòng phi lộ tiến về nơi đoàn viên 
Chung Vui Hạnh Ngộ.  Có chung hợp mới có vui hòa, có nhường nhịn mới thể hiện tình thương.  Ngoài ra 
thì chỉ có riêng rẽ, đau buồn và không thể nào hội ngộ. 
  
Chung   Đạo  Chung   Đời  Chung   Đại   Hạnh 
Vui        Đời   Vui        Đạo  Vui        Hội   Ngộ 
  
Kính bút, 
  
Lâm Mừng (TX) 
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THƠ BẠN ÐẠO 
 
             CHUNG VUI HẠNH NGỘ 
      Chung sống hòa bình xây dựng tiến 
      Vui hợp phát triển lại càng yên 
      Hạnh đức vung bồi thành diệu dược 
      Ngộ pháp hành thông tự giải phiền 
                             Qúy Thương  
                                 Bành Chi (San Diego) 
                           ---- 
                    CÁI LƯỠI. 
     Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo 
     Đạo không lời vuông tròn méo vuông 
     Học đạo tinh tấn phải tỏ tường 
     Bình tâm thanh tịnh đạt tình thương. 
                            Qúy Thương  
                                Bành Chi (San Diego) 
                  ------ 
               CƠ MẦU  
Chơn tâm trụ hóa điển cơ mầu 
Luồng điển chiếu vào đạo hiểu sâu 
Tự chuyển do hành đầu điển rút 
Rần rần chuyển chạy trên da đầu 
 
Khí điển hòa tâm nơi đỉnh đầu 
Duyên tôi ấn chứng đạo thâm sâu 
Trình bày giao tiếp luồng thanh điển 
Tiếp nhận điển thanh muôn sắc mầu 
 
Mật pháp vô vi rất nhiệm mầu 
Niệm hành khai mở điển tâm thâu 
Bát nguồn hiển sáng đắc tiên phật 
Chánh pháp huyền vi nơi đỉnh đầu  
                          TP.HCM ngày 25/8/2012 
                               Minh Vô Vi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ----- 
             CÀN KHÔN 
Tưởng lầm địa ngục trong lòng đất 
Kỳ thật ngủ hành và ngủ sắc 
Địa ngục Thiên đàng nơi cõi không 
Tu hành mới biết việc Trời đất. 
          ÁNH SÁNG 
 Hồn là ánh sáng ngự trong lòng 
Tiến hóa thăng hoa vào cõi không 
Pháp lý Vô Vi hành sáng suốt 
Minh tâm kiến tánh sớm thành công. 
           THIÊN ĐỊA 
Trời trên thanh khí gọi Thiên Đàng 
Trời dưới âm ty địa ngục đàng 
Phân định rõ ràng thức mới biết 
Tưởng rằng trong đất hiểu sai đàng. 
                          TPHCM, ngày 11-9-2012 
                                 Minh Vô Vi. 


