Số: 917 Ngày: 3 tháng 2 năm 2013

Tự Hành
Tự hành tự tiến rất phân minh
Ðời đạo song tu rõ tiến trình
Xây dựng chính mình năng tiến bước
Khai thông trí tuệ tự mình minh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 17/04/2003 đến 23/04/2003
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) Hít thôû ñeå laøm gì?
2) Bònh uaát khí do ñaâu hình thaønh?
3) Taïi sao maát quaân bình?
4) Laøm sao thieàn ñöôïc ñeàu vaø toát?
5) Ai cuõng muoán toát maø khoâng chòu haønh toát thì seõ ra sao?
6) Trí tueä laø gì?
7) Töø ñaâu coù söï oân hoøa?
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1) Sydney, 17-04-2003 12: 55 AM
Hoûi: Hít thôû ñeå laøm gì?

2) Sydney, 18-04-2003 7: 35 AM
Hoûi: Bònh uaát khí do ñaâu hình thaønh?

Ñaùp: Thöa hít thôû ñeå laäp laïi traät töï quaân bình cuûa
cô taïng
Keä:
Noäi boä khai thoâng trí môû maøn
Dìu tieán taâm linh töï tieán an
Chuyeån hoùa thaâm saâu cuøng giaûi tieán
Thaønh taâm tu luyeän töï taâm baøn

Ñaùp: Thöa bònh uaát khí do nguyeân khí cuûa vuõ truï
ñaõ hình thaønh
Keä:
Uaát khí tuï taäp sanh beänh taät
Khoâng thoâng nguyeân lyù phoåi khoâng thoâng
Taâm ngöôøi loaïn ñoäng maát quaân bình
Phaùt trieån ngaäp traøn khoâng thôû noåi

3) Sydney, 19-04-2003 4: 40 AM
Hoûi: Taïi sao maát quaân bình?

4) Sydney, 20-04-2003 3: 15 AM
Hoûi: Laøm sao thieàn ñöôïc ñeàu vaø toát?

Ñaùp: Thöa maát quaân bình taïi vì söï lo aâu baát chaùnh
Keä:
Maát quaân bình vì söï lo aâu
Ñoäng loaïn si meâ khoù giaûi saàu
Khoù giaûi khoù minh töï phaûi raàu
Cô may khoâng coù laïi buoàn raàu

Ñaùp: Thöa yù nieäm chuyeån bieán thaønh
Keä:
Khai trieån chính mình töï tieán saâu
Chuyeån bieán khoâng ngöøng töï giaûi saàu
Minh giaûi ñöôøng tu khai trieån toát
Thaønh taâm tu luyeän töï khai mau

5) Sydney, 21-04-2003 7: 35 AM
Hoûi: Ai cuõng muoán toát maø khoâng chòu haønh toát thì
seõ ra sao?

6) Sydney, 22-04-2003 12: 35 AM
Hoûi: Trí tueä laø gì?

Ñaùp: Thöa ai cuõng muoán laøm toát maø khoâng haønh
toát thì seõ thaáy thaát baïi
Keä:
Muoán toát khoâng haønh taêng loaïn ñoäng
Taïo meâ töï gaït khoå trong loøng
Töø taâm khoâng coù tình giao ñoäng
Trí tueä khoâng minh taïo mích loøng

Ñaùp: Thöa trí tueä laø thöùc giaùc xuyeân qua
Keä:
Thöùc giaùc xuyeân qua trí tueä baøn
Thoâng qua traät töï töï taâm an
Quaân bình chôn thöùc xuyeân ñöôøng ñaïo
Chuyeån hoùa thaâm saâu töï thöùc baøn

7) Sydney, 23-04-2003 9: 00 AM
Hoûi: Töø ñaâu coù söï oân hoøa?
Ñaùp: Thöa töø söï kích ñoäng vaø phaûn ñoäng môùi coù söï oân hoøa
Keä:
Giaûi meâ phaù chaáp môùi oân hoøa
Trí tueä phaân minh chuyeån thöùc ra
Baän roän khoâng coøn meâ loaïn ñoäng
Thaønh taâm tu luyeän töï khai voøng
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY

Nhớ Thương Con
Cha Trời mới biết thương con
Giúp con tiến hóa, sống còn mến yêu
Thân con ngắn gọn nhẹ nhiều
Thâu gồm Hồn Vía giải điều tử sanh
Học cho rõ sống thừa hành
Chết rồi lại học, học thành hư không
Trở về nguồn cội thiên tòng
Biết Trời biết Phật lập vòng tình thương
Thương trong nguyên lý đường gương
Tự hành tự tiến mở đường cảm giao
Vía hồn cảm hóa ra vào
Thương con dìu tiến trở vào thiên cung
Cha phân đạo lý bít bùng
Cho con hiểu rõ đừng dùng giả tâm
Tình Trời siêu diệu thậm thâm
Tâm con vùng tiến, khỏi lầm khỏi sai
Tiến lên một cõi thanh đài
Thấy Cha đang đợi con ngày như đêm
Thiên tình quy luật tạo niềm
Nhớ thương, thương nhớ ấm êm lý Trời
Hồn con sống cảnh đời đời
Vía con sống tạm chuyển dời đi lên
Tâm con có sẵn đạo nền
Quân bình đời đạo xiết rên làm gì

Tâm con đạo đức kiên trì
Thương yêu vô tận, con thì tiến lên
Cha nay phân rõ đạo nền
Thương yêu chỉ có Cha bền giữ tâm
Con đừng luận xét sai lầm
Chính con là cảnh, đáng tầm đáng ghi
Trong con có sẵn nơi truy
Thầm tịnh, thầm tiến con thì thấy tâm
Hư không là cảnh con tầm
Tâm con là đó, chẳng lầm chẳng sai
Lấy Không luận xét đêm ngày
Chan hòa thâm lý, duyên Thầy duyên con
Chuyện đời, chuyện đạo nỉ non
Hướng thanh đàm luận chẳng còn si mê
Thương con Cha muốn con về
Cùng Cha hợp nhất muôn bề khai minh
Cha con luận xét chơn tình
Dìu cho muôn loại hướng khuynh Phật Trời
Xét ra cảnh tạm ở đời
Do Cha quy định, sanh, rời, tựu, tan
Quy về một cảnh một đàng
Muôn màu như một, phân ban quy hình
Xét to xét nhỏ cũng mình
Trong con sẵn có chơn tình Cha ban.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Manila, 29-08-1979
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
KINH A DI ĐÀ ( tiếp theo và hết )
098 - Tây Phương Giáo Chủ. Tịnh Ðộ Năng Nhơn.
Tứ Thập Bát Nguyện Ðộ Chúng Sanh.
Phát Nguyện Thệ Hoằng Thăm, Thượng Phẩm Thượng Sanh,
Ðồng Phó Bửu Liên Thành Nghĩa là: Lúc ấy đức Di Ðà giảng nghĩa về Kinh Vãng Sanh đã rồi, nhưng đức Di Ðà ngồi tịnh nghe
điển quang Phật Tổ truyền bá thêm, phán rằng: Di Ðà con ơi! Con làm một vị Phật ở chốn Tây Phương của
Phật. Con nguyện độ chúng sanh theo lời ta dạy, con có nhớ chưa?... Lời con phát nguyện, con muốn sự tu
hành của chúng sanh dưới thế gian này bằng như sự tu hành của con, thì con ráng cố gắng theo lời con
nguyện.
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Ðây là chỉ thêm mấy vị Phật trong mình con. Lúc con chưa tu thì nó cũng nhiễm trần. Hễ con là ma
quỷ thì nó cũng là ma quỷ. Ngày nay con tu được làm một vị Phật, thì nó cũng làm một vị Phật theo con để
làm việc. Hễ con dữ thì nó cũng dữ, còn con hiền thì nó hiền theo, nhờ con dạy dỗ nó. Mấy vị này ta cho
con được biết hiện tại ở trong mình con. Ta làm phép Niết Bàn Vãng Sanh để cho thấy rõ Chơn Như của nó.
Ngày nay sự vui sướng thong thả của nó cũng như con. Nó cũng biết tu hành làm việc như con, vui vẻ vô
cùng. Nó không xúi con làm như trước, những điều tội lỗi.
099 - Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Ðà
Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai
Nghĩa là: Di Ðà con ơi! Con biết luồng điển Nam Mô là dây điển lửa hợp với lằn điển thiên không
trên nước thiên đàng ta, rồi nó hợp với những vị Phật để làm việc bản thể con. Mấy vị này ngày giờ phút
khắc vui vẻ làm việc, tánh ý ngày nay khác thường.
100 - VÔ BIÊN QUANG NHƯ LAI
Vị Phật này làm việc cho luồng điển sáng chói để bảo dưỡng trong bản thể của con. Sự biến hóa muốn
chi được nấy, do nơi cặp mắt thần của con.
101 - VÔ NGẠI QUANG NHƯ LAI
Vị Phật này thừa tiếp thượng điển của ta, đem đến vui vẻ, từ bi, không chấp nhứt, do nơi lá gan.
102 - DIỆM VƯƠNG QUANG NHƯ LAI
Vị này khi điển ta truyền bá xuống, bắt từ trên làm việc cho tới dưới, điển lửa Tam Muội là Tinh, Khí,
Thần ấm đều sáng chói, hiền từ không dữ nữa.
103 - HOAN HỈ QUANG NHƯ LAI
Vị Phật này đều vui vẻ, hoan hỉ do nơi trái tim bản thể của con.
104 - NAN TƯ QUANG NHƯ LAI
Vị Phật này không lo không buồn, không giận do nơi trí não hồn bản thể của con, vì nó đã biết tu
hành rồi.
105 - VÔ XỨNG QUANG NHƯ LAI
Vị Phật này từ khi tu hành, không phách lối theo trần nữa, do nơi tánh ý của bản thể con.
106 - VÔ BIÊN QUANG NHƯ LAI
Vị Phật này làm việc không ngần ngại để trực tiếp bản thể con, đó là hoi hóp.
107 - VÔ ÐỐI QUANG NHƯ LAI
Vị Phật này nghe truyền bá đâu làm đó, không sai một tí, do nơi lá lách bản thể con.
108 - THANH TỊNH QUANG NHƯ LAI (
Vị Phật này tự trong sạch, phán đoán bình thường, làm việc không đốc xúi, công bình tùy theo Niết
Bàn Vãng Sanh do nơi trái cật bản thể của con.
109 - TRÍ HUỆ QUANG NHƯ LAI
Vị Phật này làm cho sáng suốt bộ đầu của con, do nơi
điển óc bản thể của con.
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110 - BẤT ÐOẠN QUANG NHƯ LAI
Vị Phật này thúc dục cho điển máy ngày đêm không ngừng, là ngũ quan do nơi ngũ uẩn bản thể con.
111 - SIÊU NHỰT NGUYỆT QUANG NHƯ LAI
Vị Phật này là gan cùng phổi, điển ấy hợp tác điển nóng điển nguội mặt trời mặt trăng, do nơi đồng
nhơn con mắt bản thể của con, để chiếu những tội lỗi con làm. Nó là một thứ truyền hình vô tuyến điều
khiển, làm chủ máy Niết Bàn, cùng là sự suy gẫm tội ác.
Ðiều phước đức hợp với lỗ tai, miệng, mắt của con, do nơi điển ngũ uẩn làm tròn một bộ máy này gọi
là Niết Bàn, chánh bản thể con.
Khi con cởi màng qua Phật Pháp dưới thế gian, con làm những điều chi tội lỗi cùng phước đức, thì nó
chứng quả tiên thiên, hậu thiên trong bản thể của con, lúc ở dương thế không chối cãi.
Bởi thế do chữ VÃNG SANH KHUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN. Phép điển này phước đức hay tội lỗi
đều có hiện tại trong bản thể con làm ra, dầu cho Tiên Phật cũng
đồng thế thôi.
112 -

Tác Giả TỰ THUẬT
Diệu Pháp Di Ðà nghĩa cao sâu
Biết Ðạo nghe qua phải lắc đầu
Thức lý từ đây lo gắng chí
Pháp mầu linh nghiệm Mâu Ni Châu.
Giải bộ Kinh Di Ðà
Ngày 10 - 12 dương lịch (1964)
Tác giả Ðỗ Thuần Hậu
THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ NAM CALI
TIỆC MỪNG TẾT 2013

Kính thưa quý bạn đạo,
Hội AHVV Hoa Kỳ Nam California xin thông báo đến quý bạn đạo, chúng tôi sẽ tổ chức buổi tiệc mừng
TẾT 2013 vào Chủ Nhật ngày 10 tháng 2 năm 2013 tức là ngày mồng 1 Tết năm Quý Tỵ, để bạn đạo chúng
ta có dịp đầu năm sum họp bên nhau đón mừng Xuân trong tình bạn đạo đoàn kết thương yêu.
Năm nay vì Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi đang được xây cất lại, nên chúng ta sẽ họp mặt tại
Địa điểm: Nhà hàng Diamond Seafood Palace (góc Beach và Lam Son)
Thời gian: 1:30 trưa.
Tiệc: Chay 8 món
Lệ phí: 20 dollars một người
Có “Sớ Táo Quân” và Văn nghệ giúp vui, và lì xì, sau buổi tiệc, mời bạn đạo ghé qua gian hàng Vô Vi trong
hội chợ Tết Sinh Viên.
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Kính mời quý bạn đạo sau khi sinh hoạt và thiền ở Thiền Đường cũng như Trụ Sở cùng đến tham dự buổi
tiệc cho vui. Xin ghi danh trước cho biết số người tham dự để chúng tôi đặt bàn.
Liên lạc: Bạch Liên 714-210-9601 hoặc Trần Lệ Quyên: 714-414-2849 để ghi danh.
Kính chúc quý bạn đạo năm mới tu hành tinh tấn, thân tâm an lạc
Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ
Thông báo của Hội Ðồng Quản Trị Nam Cali
Hội Ðồng Quản Trị Nam Cali xin thông báo cùng Bạn Ðạo
Theo thông lệ mỗi hai năm một lần chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử cho chức vụ Hội Trưởng miền Nam Cali,
nay Hội đồng Quản Trị sẽ bắt đầu nhận đơn ứng cử vào chức vụ kể trên từ ngày ó tháng 2 năm 2013 đến hết
ngày 30 tháng 2 năm 2013 cho nhiệm kỳ 2013 đến 2015. Ðơn ứng cử sẽ được nhận bởi người đại diện Hội
đnồg Quản Trị.
Nay xin thông báo cùng Bạn đạo Nam Cali được rõ.
Mọi thắc mắc vầ nhận mẫu đơn ứng cử xin liên lạc
Phan Xuân Thái
Số phone : 714-457-0867
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Tôi là Ho van Dam thuộc thiền đường Lưu động Atlanta, mẹ tôi tênTrần Thị Dung, 101 tuổi đã mất vào
khoảng 3 giờ sáng ngày 29/12/2012 tại thị xã (Phường 2 Khu phố 3) Tỉnh Tây Ninh.
Kính mong quý bạn đạo hoan hỷ cầu nguyện giúp một lời
Thành thật mang ơn quý bạn đạo. Xin kính chào
Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 11 2012 chúng tôi đã nhận cho đến 31/1/2013 từ quy` bạn đạo cho quỹ
cưú khổ ban vui như sau:
Người gửi

Linda T. Vo (CA)
Hong Vo (CO)
Nguyen Phong Luu & Phung (CA)
Nguyen Minh Huan (CA)
Nguyen Ngoc Loan (CA)
Nguyen Minh Tri (CA)
Henry Tran (CA)
Lam Van Bon (Mtl)
Nguyen Q Hoa (Tx)
GD Tran Chau (Ca)
Michael Sutherland (FL)
Jacqueline Legeay (Austria)
Vo danh (CA)

US$

Currency $(Cad)

200.00
200.00
1000.00
200.00
200.00
1000.00
100.00
100.00
600.00
1000.00
120.00
3000Eu
3000.00
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Ho Thanh Hoang (Mtl)
Hong Vo (CO)
Vo danh (AB)
Le Thi Kim Anh (Mtl)
Amy Nguyen & Hue Tran (MI)
Pho (con bac Huong) (TX)
Tran Thanh (TX)
Nguyen Tho-Loan (TX)

300.00
200.00
200.00
100.00
2000.00
100.00
200.00
100.00

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 nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo BệnhViện Ung Bướu TP HCM
Giúp nhiều người nghèo có tiền để trị bịnh …

Chúng tôi sẽ gửi giấy khai thuế và bản tường trình tổng kết hoạt động cho năm 2012 của quỹ Cứu Khổ Ban Vui đến
quí ân nhân cho năm 2012 vào cuối tháng 1 2013 này
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

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM THIỀN VÔ VI THỦ ÐÔ WASHINGTON – HOA KỲ
TRUNG TÂM THIỀN 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 MỪNG NĂM MỚI
Kính Biếu Đầu Năm
Quý Tỵ 2013
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Kính Chào quý bạn ,
Duyên lành tái ngộ.
Đầu năm mới ,Chúng tôi xin được Kính Chúc toàn thể quý bạn đạo Vô Vi được nhiều sức khỏe,Vạn sự
may mắn,Tu hành tinh tấn.Thân Tâm An Lạc.
Chào đón Xuân Di Lặc 2013 .
Chương trình đặc biệt lần này, chúng tôi hân hoan được Kính Biếu đến quý bạn những tài liệu Tu Thiền
chọn lọc, đóng góp phần nào trong chương trình tu học của quý bạn .
A – DVD :
1- Kỷ niệm ngày giỗ Đức Tổ Sư ( 1 DVD ):
Được tổ chức tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày 11-11-2012
DVD này quay rất đẹp, được hướng dẫn từ Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi xuyên qua những con
đường đầy nắng ấm của California cho đến Thiền Viện Vĩ Kiên.Quy’ bạn sẽ được thưởng
ngoạn toàn cảnh thiên nhiên phong phú ,thanh tịnh của Thiền Viện.Và quý bạn sẽ được gặp
lại nhiều gương mặt của hầu hết bạn đạo VôVi của miền Nam Cali.Cũng có vài bạn đạo nơi
xa do duyên lành được chung vui trong ngày hội lớn này.Thực phẩm thì quá phong phú, như
một ngày hội chợ ẩm thực quốc tế .
2- Chung Vui Hạnh Ngộ ( 1 DVD ) :
DVD đặc biệt này được thu hình ngày khai mạc Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31 tại
California.Và chuyến du hành thăm Thiền Viện Vĩ Kiên 1 ngày ,trước ngày Đại Hội ,của
những bạn đạo có ghi danh tham dự .
3- Tìm Hiểu và Học Hỏi :Chơn Ngôn của Đức Thầy ( 1 DVD ):
DVD này do thành tâm thực hiện của bạn đạo Trần quốc Ái .Trong dĩa này chuyên chở 5 đề
mục khác nhau ,mỗi đề mục có 7 Chơn Ngôn . Quý bạn có thể chọn từng đề mục một dễ
dàng .DVD này đã được trình chiếu học tập trong lần Đại Hội kỳ 31 vừa qua .Rất bổ ích
,thích hợp cho những buổi sinh hoạt tu học và các bạn muốn nghiên cứu tu học thêm.
B – MP3 :
Với sự hợp tác làm việc ,anh Phạm văn Quất và anh Lý văn Giáo cống hiến
cho chúng ta những tài liệu tu học quý báu ..Chúng tôi hân hoan xin được
phổ biến đến bạn đạo vô vi khắp nơi .
1- 110 Bài Vấn Đạo ( 11 MP3 ) :
Gọi là bài vấn đạo ,là vì có nhiều câu trả lời Đức Thầy giảng khá dài.Co’ nhiều câu hỏi về
Thiên Cơ rất hay, mà rất ít bạn đạo đã nghe qua. Trên mỗi dĩa ,label có ghi rõ các câu hỏi.
Các câu hỏi về Thiên Cơ được dùng màu đỏ cho dễ nhận ra .
2- Kinh A Di Đà Điển Giải ( 5 MP3 ) :
Đây là bộ MP3 đầy đủ nhất từ trước đến nay. Có một không hai. Một bộ dĩa quý báu vô
cùng.Một kho tàng kinh điển mà bề trên hồng ân cho hành giả Tu Thiền Vô Vi .Kinh A Di
Đà Điển Giải là một bộ Kinh Tinh Hoa của pháp Tu Thiền Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật
Pháp .
MP3 :1 và 2 : Đức Thầy đọc và giảng bộ Kinh A Di Đà của Đức Tổ Sư
trong Khóa học Kinh A Di Đà được tổ chức bên Úc Châu .
MP3: 3,4,5 : Tất cả các câu vấn đạo có liên quan đến Kinh A Di Đà được Đức Thầy
minh giải trong khóa học Kinh A Di Đà ,và những câu hỏi khắp nơi trên thế giới.
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Kính mời quý bạn đạo đón chờ những kỳ Kính Biếu sắp tới ,với những tài liệu tu học được
tuyển chọn công phu. Sẽ được phổ biến trên Tuần Báo Phát Triển Điện Năng .
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái ,
Võ Quang
** Tái Bút : Nhắn tin đến chị Lê thị Hia ,bạn đạo Đức Quốc :
Những việc chị nhờ ,đã được thực hiện xong .
BẠN ÐẠO VIẾT
Ghi lai nhung ngày tu trong khổ hanh
Kinh gởi thầy, sau một thời gian dài học tập ,trải qua bao thăng trầm .tiến triển có ,vấp ngã ,hoc trong cái
vui buồn lẫn lộn , dể tién dến vô cùng tận , mọi sự vấp ngã ,rồi cũng tự minh dứng lên chống chọi với dời ,
mặc dầu biết dời là giả tạm ,cố vươn lên dể tìm về nguồn cội ,cái mà thầy dã gieo trong dầu mình từ kiếp
này qua kiếp khác ,nuôi dưỡng phần hồn dến ngày nay là phải trải qua biết bao giai doan ,công phu khổ cực
,chỉ phút chốc ta thiêu rụi nó ,uổng công tạo ra thanh diển ngay dêm khổ , cực,mọi dầy xéo chất chứa tâm
tư , ước mong lúc nào cũng có thầy ben canh dể che chở cho con? dể cho contrở về vi trí củ như ngày nào ,
tâm tư con lúc nao cũng trong sáng ,mọi sự việc với con dến rồi di, chỉ mong thầy ban diển lanh cho con
duoc sáng suốt nhận dinh mọi sự việc ,trên cỏi dời nay diều tạm bợ tu là chánh là vứt bỏ tất cả ,tạo hoá sinh
ra con người con khi bước vào tu lúc nào cũng ỷ lai ,có thầy ,nhung ngày nay tất cả diều tự lưc ,tự dứng
lên , Thầy ơi ! thầy có thuong các con o ? mọi bài hoc thầy chuyển dến cho con học ,rồi bắt con phải ra di ,
di trong sự nhớ thuong chất chứa ,từ cỏi lòng .,conhải nói lên tất cả dể thầy hiểu con hơn ,trong khi con còn
ngu mụi, con nói lên giải toả ,như thế mới an tâm mà tu hoc, thầy có yêu các con o ? con trong sự tâm tối
,cố gắng niệm dể giải nghiệp lưc ,hướng về thầy nhiều hơn , hôm nay , nói ra dược cho các bạn là mai mắn
cho con gắt dược kết quả tốt hơn ,thay vì bám cái trần trược , ngày hôm nay ,rồi con sẽ học trên bước
dường mới con chưa lường dược , mong rằng sự vấp ngã lúc nào cũng có thầy chứng tâm con ... qua một
ngày buồn,sẽ dem dến cho con một ngày vui ,vui hoài vui mãi ,vui cùng các bạn , hôm nay ý thức một ngày
vui mình sẽ o còn buồn nữa dể tận hưởng một năm mới tốt dẹp hơn .
Kinh chao thầy và các bạn.
Phan thi Thìn.
Việt Nam
THƠ BẠN ÐẠO
----

CHÚC XUÂN
Xuân về chúc phúc phước triền miên
Mắt sáng mặt tươi đúng bạn thiền
Rạng rỡ vui Xuân luôn cảnh giác
Lục trần khuất phục thoát trần miền.
TPHCM, ngày 29-1-2013
Trọng-Nghĩa

Ý XUÂN
CHÚC phúc Vô Vi những bạn hiền
XUÂN về đón Tết vẫn tu siêng
QUÍ yêu Thầy Tổ, duyên lành pháp
TỴ đến vui xuân tạo phước điền.
Kính bái
TPHCM, ngày 30-1-2013
TRọng-Nghĩa

----
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NĂM MỚI TU HÀNH TINH TẤN
CHÚCmừng xuân mới đạo tâm thanh
MỪNG kết quả hành tu đạt thành
NĂM củ Nhâm Thìn tu thức tiến
MỚI đạt tịnh thanh phát triễn nhanh
QUÝ thương xum họp Tết Vô Vi
Tỵ vàng trụ điển thành tinh anh
BẠN đạo năm châu tưởng nhớ Thầy
ĐẠO đời dẫn dắt triển song hành
TU thiền thuần thục quán thông pháp
HÀNH triển vô vi độ chúng sanh
TINH thần khí hiệp sanh tâm Phật
TẤN tới quân bình đạt trọn lành
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
21.01.13)
------

THIỀN GIÁC
Xuất hồn công đức ở bên trong
Biến hóa diệu siêu hành chuyển thông
Chớ đừng vọng tưởng bên ngoài có
Tu hoài không đắc càng cô đọng
Chính mình trì chí hành khai triển
Nội bộ đủ đầy triết lý thông
Tiểu thiện gom đủ ẩn tàng sẳn
Mầu nhiệm hành khai thanh lọc trong
Thực hành quy nhất tâm thanh nhẹ
Tâm thức triển sinh rước chủ ông
Giải mê phá chấp sinh tâm phật
Quy nguyên thiền giác đạt kỳ công.
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
25.01.13)
---XUÂN VỀ
Xuân về mình cảm ơn Trời,
Thực hành tự cứu không rời lo tu.
Xuân về mình thấy an du,
Cùng đi mua sắm chung vui với người
Xuân về tặng thiệp cho người,
Nào là lời chúc cùng mời vui Xuân.
Xuân về mình hành Pháp Luân,
Hy sinh xây dựng canh tân phúc điền.
Xuân về mình thật muốn hiền,
Chung vui đàm đạo không phiền đến ai
Xuân về, Xuân đến ngay mai,
Kính chúc bạn đạo một năm an lành.
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
12/14/12 Hoàng Kiệt
----

THÂN NGHIỆP
( Lời tự bạch)
Khi xưa gia cảnh có thua ai
Cơn bão số 5 đó họa này
Liễu rũ sương đêm lòng héo úa
Vô thường lại thoáng nợ trần lai.
Cảnh thể sự đời phải nó muôn màu
Người vui kẻ khóc cuộc sống lao đao
Gian nan nghèo khổ lại thêm bệnh tật
Họa vô đơn chí biết tỏ làm sao.
Hôm nay tôi đến thăm cô bạn đạo
Thân nghiệp phải trả tiểu đường lâu năm
Chuyển biến suy tim cấp ba đau quặn
Dịch tràn màn phổi cộng cả nghiệp tâm.
Bao ngày nằm viện bệnh tình nay giảm
Tiếp đến chồng cô phải trả nghiệp thân
Tai biến thần kinh bệnh tình nhũn não
Như người khờ khạo chả biết xôn xao.
Tình thương bạn đạo thanh tình đóng góp
Cứu khổ ban vui chút ít tiền trôi
Thuốc men viện phí dăm ngày hết sạch
Cảnh thời nghiệp lực khó giải lòng vơi.
( Liên hệ bạn Điệu ĐT: 01254583829)
Cà Mau, 28-01-2013
Văn Phong
---MỪNG XUÂN QUÝ TỴ
Rồng quy, Tỵ đáo, độ muôn đời
Luyện đạo khai thông tâm sáng ngời
Đón Tết, mừng xuân, năm Quý Tỵ
Niềm vui tỏa sáng tận chân trời.
Saigon ngày 31.1.2013
Minh Vô Vi
----VUI XUÂN
Vui xuân đón Tết nhận lì xì
Kệ phú Thầy trao tự nghĩ suy
Tự điển Vĩ Kiên lưu tại thế
Mùng hai, Tết hội khối VÔ VI
Saigon 31.1.2013
Minh Vô Vi
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