
  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 1/10 

 
Số:  958  Ngày: 17 tháng 11 năm 2013 

 

 
 Mục Bé Tám 29/1/2004 đến 4/2/2004 
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) Tham danh vọng để làm gì? 
2) Khó khổ cưu mang là sao? 
3) Tại sao không thoát được động? 
4) Thực hành đến đích là sao? 
5) Bố thí chơn ngôn là sao? 
6) Tại sao tự ái và không chịu nói sự thật? 
7) Chối sự thật có hại gì không? 
 
 
 
 
 

Nguyeân Khí
 

Thöïc haønh nguyeân khí caûm thong dong 
Ñôøi ñaïo phaân minh ñôõ böïc loøng 
Giaûi thoaùt saân si taâm bôùt ñoäng 

Thöïc haønh chaùnh phaùp taùnh thaät trong 
 

Vĩ Kiên
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1) Singapore, 29/1/04 
Hỏi: Tham danh vọng để làm gì? 
 
Ðáp: Thưa tham danh vọng để tạo động mà thôi 
                Kệ: 
Tham danh động loạn trí thêm tồi 
Khó khổ cưu mang khó lập ngôi 
Ý động không ngừng mất trật tự 
Khó thông khó tiến động từ hồi 
 

2) Singapore, 30/1/04 
Hỏi: Khó khổ cưu mang là sao? 
 
Ðáp: Thưa khó khổ cưu mang là cứ bám sự khổ tâm 
mà không biết tại sao khổ. 
              Kệ: 
Ôm khổ mà không biết tại sao? 
Hành tâm hành xác rác tâm thôi 
Âm thầm khó chịu tâm thêm động 
Quí tưởng Trời cao tự tiến tầng 
 

3) Singapore, 31/1/04 
Hỏi: Tại sao không thoát được động?  
 
Ðáp: Thưa tại vì không chịu dứt khoát 
                 Kệ: 
Khó khổ đau thương tại bận lòng 
Thành tâm hướng thượng rõ ngoài trong 
Tiến hoá không ngừng nay tự đạt 
Khai tâm mở trí tự chơn lòng 
 

4) Singapore, 01/02/04 
Hỏi: Thực hành đến đích là sao? 
 
Ðáp: Thưa thực hành đến đích là khai tâm mở trí, 
xuất chơn ngôn 
                Kệ: 
Bố thí chơn ngôn tự rước về 
Ðường tu vô tận tự về quê 
Chơn ngôn bố thí không giờ dứt 
Mệt mỏi chẳng còn tự giải mê 

5) Singapore, 02/02/04 
Hỏi: Bố thí chơn ngôn là sao? 
 
Ðáp: Thưa bố thí chơn ngôn là nói sự thật 
                  Kệ: 
Qui nguyên thiền giác thuyết chơn ngôn 
Tiến hoá độ tha lý trí tồn 
Qui hội tình người tâm thức giác 
Hành thông chơn pháp vẫn sanh tồn 

6) Singapore, 03/02/04 
Hỏi: Tại sao tự ái và không chịu nói sự thật? 
 
Ðáp: Thưa tại vì muốn che dấu tánh hư tật xấu 
                 Kệ: 
Tập quán xấu gieo ý tưởng xấu 
Khổ tâm muốn tránh tự âu sầu 
Biết mình động loạn không minh chánh 
Tự ái tham lam tự tạo sầu 
 

7) Singapore, 04/02/04 
Hỏi: Chối sự thật có hại gì không? 
 
Ðáp: Thưa chối sự thật rất có hại cho tâm lẫn thân 
                Kệ: 
Gian dối không nên có hại tâm 
Ðiều lành không đạt tự sai lầm 
Tâm thân bất ổn tạo thêm lầm 
Ði đứng không yên tự hại tâm 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Hẹn 
Ra về ấm ức trong tâm 

Muốn sao được hưởng những tầm thanh cao 
Hương thơm thanh điển ra vào 

Càn khôn xoay chuyển tình trao đổi tình 
Vạn linh đang sống chung hình 

Sanh ly tử biệt cảm minh Phật Trời 
Đạt thông nguyên lý chơn lời 

Trong không mà có tạo nơi an toàn 
Cùng chung huynh đệ luận bàn 

Chỉnh tề khiêm tốn cảm an tâm hồn 
Cảm minh nguyên lý sanh tồn 
Thức hồn tự tiến tự ôn lấy bài 
Nguyên lai bổn tánh thanh đài 

Bình minh sáng chói đêm dài tiêu tan 
Tâm hồn tự cảm thấy an 

Bàng hoàng không có chuyển sang đạo lành 
Tự mình khai triển thực hành 

Bỏ tranh giải động sử sanh chẳng còn 
Thích Ca gieo rắc đường mòn 

Thực hành là chánh chẳng còn si mê 
Trở về chơn lý hương quê 

Trăm hoa đua nở giải mê cõi trần 
Sanh trụ hoại diệt lần lần 

Hồi sinh tự thức chuyên cần lo tu 
Hướng về thanh khí giao du 

Trở về chơn giác trùng tu hoài hoài 
Tự mình sửa tiến chẳng sai 

Tiên cô giáng thế nhắc hoài không ngưng 

Chung vui bạn đạo cảm mừng 
Lệ rơi thanh đạt tiến từng phút giây 

Bàn thiên ló dạng Cha Thầy 
Viết thơ linh cảm vui vầy truyền giao 

Tiếng đời thanh thoát ra vào 
Tại trần cảm nhận thuở nào đã nghe 

Lời ca thanh nhẹ giải mê 
Qui không tự giác tự về đến nơi 

Càn khôn vũ trụ Cha Trời 
Ôm con không bỏ tặng lời thương yêu 

Tâm con nguyện đạt giáo điều 
Lui về thanh tịnh đạt nhiều cảm thông 

Chẳng còn trong ước ngoài mong 
Sửa mình tự tiến tự tòng thiên cơ 

Rồi đây cũng sẽ đến giờ 
Khai thông các nẻo giấc mơ đạt thành 

Cảnh đời định luật hóa sanh 
Kẻ đi người ở thực hành đến nơi 

Qua cơn nhồi quả thảnh thơi 
Vô cùng sống động rõ nơi Cha Trời 

Gieo duyên tạm bợ cảnh đời 
Có không không có hưởng lời Cha ban 

Lệ rơi cảm thức hai hàng 
Nguyện về chung sống thiên đàng của Cha 

Giữ tâm thanh tịnh cảm hòa 
Tình ta tình họ chung nhà Cha yêu 

Càng tu càng tiến càng siêu 
Giữ mình thanh sạch biển yêu thực hành./. 

          
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 
Vancouver, 07-05-1986 

 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
CHAY MẶN 40 

(Vận Chuyển Cơ Hình - 1977) 
...............  
Bạn đạo: Dạ đúng, cái đó thì có vì thế nầy tôi thưa với ông Tám, tôi không có nguyện ăn 
chay mà gần ba tháng nầy mấy cháu nó cứ cho tôi ăn cơm với chuối, với thơm không mà 
tôi chịu được. Không  những chịu được mà bây giờ gần như thích nữa. Vì khi nhai đó, hồi 
trước tôi nhai tôi không có trộn được nước miếng, mà bây giờ ăn vậy nhưng mà nó trộn 
được nước miếng, mình thấy ngọt. Tôi không có nguyện, gặp phở tôi ăn phở. 
Thầy: Thì chay mặn nó cũng trược mà thôi, ăn thua mình hành, mình đã có hành là được 
rồi. Còn chay mặn nó cũng là trược thôi, ăn cái gì cái rau cái cỏ nó cũng trược, vô anh 
không có lọc nó cũng trược hà, ăn cơm ăn gạo mà không lọc nó cũng trược, thấy chưa? 
Trừ phi dẹp hết chỉ ăn thanh khí điển thôi, lúc đó nó mới hết trược. Đó! Cái cơ thể hết 
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trược. Khi mà cơ thể hết trược đó là Tiên thể rồi, nhưng mà giai đoạn nầy chưa luyện 
được. Bởi vì, vũ trụ càn khôn nó còn trần trược quá, mình luyện đây nó vật cái nhào. Nó 
thay đổi một chút mình luyện được, thấy không? 
Cái quả địa cầu nầy sẽ thay đổi cái thanh khí nó thay đổi, thời tiết nó thay đổi, nghĩa là 
Việt Nam sau nầy nó có cái mùa mát mát, mát mát ấm ấm, mát mát ấm ấm, chứ không có 
cái vụ lạnh nóng nhiều không có nữa. Sau bên nầy nó sẽ thay đổi, càng ngày càng thấy 
thay đổi rồi. Thời tiết bây giờ chúng ta thấy thay đổi, mà nó thay đổi bên ngoài rồi thì 
bên trong chúng ta dễ chịu. Bởi vì, cái bản thể chúng ta hòa đồng với càn khôn vũ trụ. 
Mà chỗ đó được thay đổi tốt thì cơ thể nó sẽ tốt và nó sẽ dễ dãi hơn, lúc đó chúng ta ăn ít 
nhưng mà không mệt, không ăn cũng không mệt là được ăn cái phần khác. 
 
Bạn đạo: Ông Tám dạy cái đó thì giống như có một thời gian ở Ấn Độ đó mà ở dãy Hy 
Mã Lạp Sơn ở Nepal, người ta đắc đạo nhiều hơn. 
Thầy: Đó! Nhờ không khí. Bởi vì cái bản thể cái đó không có thể nói đắc đạo. Họ luyện 
thành Tiên thể. Bây giờ, nhiều cái xác cũng mấy ngàn năm cũng còn vậy, họ luyện thành 
Tiên thể, vẫn sống vậy. Nhưng mà họ đâu cần thiết ăn uống, nấu nướng như mình. Không 
có, thấy không? Nhưng mà bây giờ chúng ta không được, chưa được. Sau nầy, không khí 
nó thay đổi, hay là có một chỗ nào chúng ta có thể đi được đi tới đó luyện cũng được, mà 
nó không còn ăn khói, ăn đồ nóng, đồ nấu nữa, không có nữa. 
 

Thông báo Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California 
LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ ĐỖ THUẦN HẬU TẠI TV VĨ KIÊN 

Kính chào quý bạn đạo, 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ tại miền Nam California sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư 
Đỗ Thuần Hậu tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào Chủ Nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013.   
Kính mời toàn thể bạn đạo gần xa về Thiền Viện Vĩ Kiên để tham dự lễ tưởng niệm Đức 
Tổ Sư của chúng ta.  Quý bạn đạo có thể lên Thiền Viện sớm vào tối thứ Sáu hay thứ Bảy 
để thiền thở không khí thanh nhẹ nơi Thiền Viện.   
Quý bạn đạo tham dự vui lòng cho biết số người tham dự và sẽ lên Thiền Viện ngày nào 
để chúng  tôi tiện việc sắp xếp chổ ở, chuẩn bị thức ăn và đưa đón được chu đáo. 
Xin liên lạc về các số điện thoại dưới đây: 
Thiền Viện Vĩ Kiên: 909-338-6691.  Chị Quí 
Trần Lệ Quyên: 714-414-2849 email:myquyen11@yahoo.com 
Võ Chí Thanh: 951-310-5603, email: tonycali951@yahoo.com 
Kim Anh: 714-580-5388, email: anguyen30003@yahoo.com 
Bạch Liên: 714-210-9601, email: lienle008@gmail.com 
Rất mong sự tham gia đông đủ của quý bạn đạo để cho ngày tưởng niệm Đức Tổ Sư được 
ấm cúng và tăng phần long trọng cũng như tạo cơ hội cho chúng ta có dịp chung thiền 
trong tình đoàn kết thương yêu Thầy trò và tình bạn đạo với nhau. 
 
Kính chúc quý bạn đạo tu hành tinh tấn, tâm thân an lạc. 
Nam Mô A Di Đà Phật 
 
Ban Chấp Hành Hội AHVV Hoa Kỳ 
Trần Lệ Quyên  

DANH SÁCH BẠN ĐẠO PHÁT TÂM ĐÓNG GÓP 
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HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ NAM CALIFORNIA 
Kính thưa quý bạn đạo, 
Dưới đây là danh sách bạn đạo phát tâm đóng góp cho Trụ Sở, Thiền Viện và kinh sách của Hội 
Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California, từ đầu tháng 10, 2013 cho đến nay ngày 10 tháng 11, 
2013. 
 

Date/ Ngày Describtion/ Chi tiết  Trụ Sở   Thiền Viện   Kinh Sách  

10/16/2012 Tran Duc Thanh (Uc Chau)         100   

10/16/2012 Tran Thi Nga (Uc Chau)         100   

10/06/2013 Hiếu Lâm (CA)       100     

10/06/2013 Lâm Huỳnh Mai/ Đoàn Lộc 200      

10/06/2013 Đoàn Ngọc Toàn         50     

10/06/2013 Tô Thị Bích         80     

10/13/2013 Chau Thieu Du (CA)                 200  

10/13/2013 Bùi Hằng (TX)                   50  

10/13/2013 Lê Thanh Tâm (MA)       100     

10/13/2013 Minh Tri + Minh Huan + Ngoc Loan    1,500     

10/13/2013 An Danh       500     

10/13/2013 Phung Thi Nguyen         50         50.00    

10/27/2013 Truong Thi Tao         50     

10/27/2013 Chi Trang         10     

10/29/2013 Trần Hương (CA)                 280  

11/01/3013 Chau Thien Du                 400  

11/03/2013 To Thi Bich         80     

11/03/2013 Vo Buu Khuong       500     

11/06/2013 Lo Tran (NJ)                   40  

11/06/2013 State of CA (Tax refund)         10     

11/10/2013 Trần Hương (CA)                 240  

  Total 3,230.00 250.00  1,210.00 
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Thành thật cảm ơn sự phát tâm đóng góp của quý bạn đạo cho công việc chung của Hội. 
Ngoài ra Hội còn rất nhiều kinh sách, nếu quý bạn đạo hay các Trung Tâm, Thiền 
Đường, Thiền Viện nào cần xin cho chúng tôi biết để chúng tôi gởi biếu,  

Bé Tám Bàn Bạc 1996 
Bé Tám Bàn Bạc 1997 
Bé Tám Bàn Bạc 1998 
Bé Tám Bàn Bạc 2000 
Bé Tám Bàn Bạc 2001 
Bé Tám Bàn Bạc 2002 
Bé Tám Bàn Bạc 4 
Bé Tám Bàn Bạc 5 
Bé Tám Bàn Bạc 6 
Đặc San Vô Vi số 4 - 2002 
Đặc San Vô Vi số 6 
Đặc San Vô Vi số 7 
Đại Hội - Phân Minh Đời Đạo DVD 
Địa Ngục Du Ký 
Nhân Gian Du Ký 
Luân Hồi Du Ký 
Địa Ngục Du Ký CD 
Địa Ngục Du Ký English 
Hồi Sinh Sum Vầy DVD 
Hội Tụ Vinh Quang 
Hợp Thức Hoà Bình CD 
Khí Giới Tình Thương DVD Karaoke 
Kinh A Di Đà 
Kỷ Nguyên Di Lạc DVD 
Nguyên Lý Tận Độ  

Phụ Ái Mẫu Ái (Hạ) 
Phụ Ái Mẫu Ái (Trung) 
Tang Lể Đức Thầy DVD 
TD Giảng Chơn Lý (Bìa Vàng) 
Tham Gia PTTT 1998 
Tham Gia PTTT 2000 
Tham Gia PTTT 2001 
Thiên Đường Du Ký  
Thiền Thực Hành DVD 
Thiên Ý 
Thư Từ Lai Vãng 1996 
Thư Từ Lai Vãng 1998 
Thư Từ Lai Vãng 1999 
Thư Từ Lai Vãng 2000 
Thư Từ Lai Vãng Tập 1 - 1990 
Thư Từ Lai Vãng Tập 2 - 1990 
Thư Từ Lai Vãng Tập 3 - 1990 
Thực  Hành Tự Cứu 
Thực  Hành Tự Cứu (nhỏ) 
Thực Hành Tự Cứu CD 
Tiếng Trống Đại Đồng DVD Karaoke 
Tiếng Trống Dựng Xây DVD 
Tình Trong 4 Bể 
Vấn Đạo 1 
Vô Vi Pháp 

Mọi đóng góp hay muốn thỉnh kinh sách hoặc có những câu hỏi nào khác xin biên thư gởi về địa chỉ của 
Hội: 

VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION 
P.O. BOX 2045 
WESTMINSTER CA 92684 

Hoặc email về:  Trần Thị Lệ Quyên: myquyen11@yahoo.com, Bạch Liên:  lienle008@gmail.com 
HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ - NAM CALIFORNIA 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà : Hồ Thị Liên là thân mẫu của bạn đạo Đào Thị Sanh 
và là nhạc mẫu của bạn đạo Trần văn Chu, mất ngày 9 tháng 11 năm 2013 nhằm ngày mùng 7 tháng 10 
năm Quý Ty tại số A77, ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, hưởng 
thọ 78 tuổi sớm được siêu thăng tịnh độ. 
Thanh thật cảm ơn Quý bạn đạo 
Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
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THƠ BẠN ÐẠO 
        
           ĐI  VỚI THẦY 
 
Đi với Thầy trăm hoa đua nở 
Đi với Thầy chẳng có ước mơ 
Đi với Thầy tự tu tự tiến 
Đi với Thầy tình thương muôn thuở. 
 
Đi với Thầy không giận không hờn 
Đi với Thầy xem trọng nghĩa ơ 
Đi với Thầy chịu sương chịu gío 
Đi với Thầy tình nghĩa keo sơn 
 
Đi với Thầy một lòng tu sửa 
Đi với Thầy chẳng sợ gío mưa 
Đi với Thầy cam tâm nhịn nhục 
Đi với Thầy dũng chí không vừa 
 
Đi với Thầy trung kiên nghĩa khí 
Đi với Thầy học hỏi từng ly 
Đi với Thầy thương yêu tha thứ 
Đi với Thầy dẹp bỏ sân si 
 
Đi với Thầy độ tha tại trần 
Đi với Thầy chẳng có phân vân 
Đi với Thầy tiến vào nội thức 
Đi với Thầy học hỏi ân cần 
 
Đi với Thầy hòa tan trong khổ 
Đi với Thầy dấn thân cứu độ 
Đi với Thầy học nhẫn học hòa 
Đi với Thầy giúp người thế cô 
 
Đi với Thầy khai mở khối ốc 
Đi với Thầy trở về thiên quốc 
Đi với Thầy an nhiên tự tại 
Đi với Thầy Trời ban phước lộc 
 
Đi với Thầy trở về không động 
Đi với Thầy thiên địa đều thông 
Đi với Thầy ôm không tiến mãi 
Đi với Thầy hiểu luật hóa công. 
 
          San Jose, ngày 1/11/2012 
                  Kính Bái 
                   Lý Vĩnh 
 

              Tình Thầy tận-độ 
Thầy đã du hành khắp Năm-Châu, 
Tận-độ quần-sanh pháp nhiệm-mầu, 
Khoa-Học Huyền-Bí thiên-niên-kỷ, 
Cứu khổ ban vui thoát lụy sầu. 
                       ☺ 
Từ-bi ban rải với tâm không, 
Danh-lợi giàu sang chẳng bận lòng, 
Vĩ-Kiên, Phật hiệu khi rao giảng, 
Mười điều tâm-niệm chí hành thông.  
                       ☺ 
Vĩ-đại, kiên-trì lượng hải-hà, 
Ôn-nhu, hoà-ái : nghĩa tình Cha, 
Thời gian vô tận tri hà túc, 
Cho con thoát khổ cảnh ta-bà. 
                       ☺       
Cho con thoát khổ cảnh ta-bà, 
Tình Thầy tận-độ thật thiết-tha, 
Bao lời, bao ý chưa là đủ, 
Ghi nhớ công Thầy ngộ Thích-Ca. 
          Bạc-Liêu, ngày 07/11/2013 
                        Kính bút, 
                     Tô văn Việt 
                            ---- 
                    Hồi Quê 
 
Toàn vũ-trụ với muôn loài vạn-vật, 
Biểu lộ ra một sự sống thiêng-liêng, 
Đồng một thể Đại-Linh-Quang duy nhất, 
Với hành-trình tiến-hóa học triền-miên. 
                                   Š 
Ngày hôm nay nhắc chuyện thuở xa xưa, 
Thời Đức-Phật ngộ toàn năng đạt đạo, 
Ngài cũng muốn bao nhân-sinh nương tựa, 
Pháp ngài truyền cứu độ vượt bờ mê. 
                                Š 
Thương chúng-sinhThượng-Đế lại phân-thân, 
Cho các Đấng xuống trần thay dạy Đạo, 
Thị hiện thêm nhiều đạo lắm chuyên cần, 
Nhưng ác trượt cũng tăng phần chế nhạo. 
                                Š 
Nay nhìn lại trên toàn-cầu tiến-bộ, 
Đời văn-minh bao máy-móc lập-trình, 
Đưa nhân-loại theo con đường tham khổ, 
Sống thảm-sầu, ôi thương quá nhân-sinh! 
    
 
 
                                              Š 
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Ðời Mạt-pháp đã qua theo chiều gió, 
Nay Thượng-Nguơn Thánh-Đức lại mở đầu, 
Sự minh-triết thì nơi đâu cũng có, 
Tách rời nhau khó đạt được chiều sâu. 
                                Š 
Pháp-Lý Vô-Vi  đời đạo song-hành, 
Bao minh-triết quy về chung một mối, 
Vừa xây đời vun đạo chẳng đấu-tranh, 
Đưa nhân-loại đại-đồng trong ba cõi. 
                                Š 
Thiên-niên-kỷ pháp thiền siêu-thượng-đẳng, 
Chẳng dị-đoan mê-tín trách phiền chi, 
Không khen chê sống hợp-lý công-bằng, 
Từ-bi độ thiện lành luôn pháp-thí. 
                                Š 
Hoà trong khổ biết ban vui cứu khổ, 
Sống thực lòng nhẫn-nhục dễ vị-tha, 
Tham, sân, si : vùi lấp xuống nấm mồ, 
Được an-lạc tâm từ-bi hỉ-xả. 
                               Š 
Mỗi chúng ta có Phật-tánh làm nhân, 
Mê sắc-dục nên nhiều kỳ nhập-thế, 
Nghiệp cũ còn vay, nhân xấu sanh lần, 
Muốn giải-thoát chỉ trong vào kinh-kệ. 
                               Š 
Chẳng tự tin lại vọng tưởng đâu xa, 
Cầu tha-lực giúp mình sao giác-ngộ, 
Bất nhị pháp-môn trì niệm Phật-Đà, 
Khoa-Học Huyền-Bí Thầy truyền tận-độ. 
                               Š 
Dù ở nơi đâu cũng đều tu được, 
Giữ tâm-linh thanh nhẹ chẳng cơ cầu, 
Quân bình thân, lưu thanh và khử trược, 
Lúc giao tình, hoà ái khỏi lụy sâu. 
                               Š 
Đêm khuya vắng, công-phu ngồi luyện-pháp, 
Điển huờn thanh thoát xác đáo tây-thiên, 
Nhập linh-quang mặc phong-ba bão-táp, 
Học bài thêm tinh-luyện đạt hồn-nhiên. 
                               Š 
Thiền Chánh-Pháp là con đường đạt đạo, 
Chúc mừng ai, quê cũ đã tìm về, 
Thiên-niên-kỷ thầy cho ta pháp-bảo, 
Dắt tay nhau buông bỏ để hồi quê. 
 
              Bạc-Liêu, ngày 10/11/2013 
                          Kính bút, 
                       Tô văn Việt 
                            ---- 
 
 

                XỨ SỞ 
Xứ sở quê nhà nơi cỏi Thiên 
Thăng hoa sáng suốt cố hành thiền 
Khó khăn gian khổ không lùi bước 
Mong ước kiếp này đạt pháp thiền 
          Saigon 05.11.2013 
                Minh Vô Vi 
                  ---- 
           TU HÀNH 
Tu hành cuộc sống đạt bình an 
Đã có ơn Trên độ mọi đàng 
Quyết chí pháp,hành tinh tấn vững 
Trước sau hiển đạt đến Tây phang 
           Củ Chi 22.10.2013 
                  Bá Tùng 
                 ---- 
                Linh Hồn 
Linh hồn đắc tịnh đáo Thiên Đàng, 
Hành luyện vô vi trí mở mang, 
Thầy thuyết : “ Khẩu khai thần khí tán ”, 
Minh tường : “ Khẩu tịnh thân tâm an ”. 
                  TP.HCM, ngày 14/11/2013 
                            Minh Vô Vi 
                       ---- 
           VẬT CHẤT 
Vật chất che mờ dạ xót thương 
Bao năm chồng chất tự đo lường 
Không còn tranh chấp lòng thanh thản 
Mê mãi hồng trần xa cố hương 
          Saigon 05.11.2013 
           Minh Vô Vi 
                  ---- 
             NHƯ LAI 
Vui say mùi đạo hành đêm ngày 
Ai đó bây giờ đã đổi thay 
Hành đạo VÔ VI cùng tiến bước 
Linh hồn tiến hóa đạt như lai. 
           Saigon 05.11.2013 
             Minh Vô Vi 
                    ---- 
               THIỀN TỌA 
Thiền tọa siêng năng thanh điển đầy 
Tâm hồn thanh thản tợ trời mây 
Lời hay ý đẹp của thiền sĩ 
Phật sự làm tròn trên chuyễn xoay 
          Saigon 05.11.2013 
             Minh Vô Vi 
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Nhớ Thủa Sơ-Khai 

Khối Linh-Quang có tự bao giờ  
- Thanh-Khí-Điễn nơi Cõi mịt-mờ… 
Vận-chuyển phóng thâu co giãn mãi 
Từ thời Vô-Cực chẳng ban-sơ !  

   
Rồi như hơi thở Đấng Brahma, 
Thanh-Khí-Điễn dồn nén tối-đa : 
Ép đến tận cùng thâu nhỏ lại,  
Khiến Tiền-Nguyên-Tử 1 nổ tung ra !  

   
Tiếng Nổ khai Thiên lập cõi Trần : 
Thời-gian mới chỉ bằng Thời Plank (10-43sec), 
Không-gian lúc đó mới chừng khoảng  
Mười-Lũy-Thừa-Trừ-Ba-Chục phân (10-33cm). 

   
Không-gian được tạo cùng thời-gian, 
Lạm-phát đột-nhiên bành-trướng ngang 2: 
Khoảnh-khắc Thời-gian thành vĩnh-viễn ; 
Không-gian nhỏ hẹp hóa mênh-mang !   

   
Từ Không thành Có bởi phân-chia ! 
Hỗn-Độn tạo nên để hợp-lìa : 
Quang-tử 3 chung lưu vướng Điện-tử 4… 
Đại-La 5 rung quấn Siêu-Thằng 6 kia. 

   
Thời Hồng-Mông đó lúc sơ-nguyên,  
Tiên Phật Quỉ chung Khí Hạo-Nhiên ; 
Hỗn-Độn Trược Thanh chung Nhất-Khí…  
Chân-Tâm là một chẳng chia riêng.  

   
Ba-Trăm-Tám-Chục-Ngàn năm sau, 
Quang-tử thoát ra chói sáng làu ! 
Hỗn-Độn hóa-thành ngôi Thái-Cực : 
Âm-Dương phần-tử hiệp-hòa nhau.  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Tới khi Thái-Cực chuyển Âm-Dương, 
Trời Đất mở theo hai nẽo đường : 
Thanh nổi, Trược chìm Tâm giáng-đọa… 
Biến ra Địa-ngục với Thiên-đường !   

   
Hoàng-Cực vô-thường được phát sinh : 
Hư-không đầy ngập những Vân-tinh, 
Thiên-hà lấp-lánh bao Tinh-tú ; 
Nguyên-tố kết-giao tạo chúng-sinh.   

   
Từ vàng, cam, đỏ tới không màu, 
Hoàng-Cực linh-thông hóa đủ màu… 
Thanh-Khí-Điễn kia thành Ánh Sáng 
Chan-hòa Mười-Bốn-Tỉ năm sau !   

   
Mười-Bốn-Tỉ năm hóa-sinh Ai 
Viết văn thơ vịnh thủa Sơ-Khai : 
Thiết-tha mong-nhớ Linh-Quang đó 
Bao kiếp tầm-truy vẫn kiếm hoài !     

   
Cả phù-du kiếp bướm thiêu-thân 
Cũng mãi tầm-truy Ánh Sáng thần… 
Bản-ngã vẫn còn mang Nhất-Khí  
Tận thời Nguyên-Thủy chẳng chia-phân !  

   
Tầm-truy chẳng biết Ai tầm Ai ! 
Ánh Sáng từ trong ra đến ngoài 
Cũng vẫn toàn là Thanh-Khí-Điễn 
Dưỡng-sinh vạn-vật khắp muôn loài…  

Toulouse, ngày 9-11-2013. 
Kính bút, 

Trịnh Quang Thắng. 
 

Phụ-chú :  
1Tiền-Nguyên-Tử = Primeval Atom (Toán-Lý-
Học)  
2Inflationary expansion (Thiên-Văn Vật-Lý-Học) 
3Quang-Tử = Photons (Vật-Lý-Học) 
4Điện-Tử = Electrons (Vật-Lý-Học)  
5Đại-La = Immeasurable Net (Phật-Học) 
6Siêu-Thằng = Supercords (Toán-Lý-Học). 
 

 



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

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 32, năm 2013 
“Bàn Bạc Khai Thông” 

Du Thuyền “Voyager Of the Seas” Úc Châu / Tân Tây Lan 
Ngày 15 tháng 11 năm 2013 
  
Kính gởi quý bạn,  
  
            Thời gian thấm thoát, chỉ còn vài tuần nữa là bạn đạo từ khắp nơi sẽ lên đường sang Úc Châu tham 
dự Tết Vô-Vi kỳ 32 sau hơn một năm dài chờ đợi. 
               
            Xin quý bạn lưu ý những điểm sau đây để cuộc hành trình quý bạn thêm phần tốt đẹp: 
  

Về việc ủi áo quần trên du thuyền: 
Xin quý bạn lưu ý: Du thuyền không cho phép hành khách đem trong hành lý bàn ủi cá nhân hoặc sử dụng 
bàn ủi trên du thuyền vì đề phòng hỏa hoạn. Quý bạn có thể giao cho nhân viên hãng tàu ủi và trả thêm tiền 
cho dịch vụ này (pressing service).  
  
Cẩm Nang và Vé Tàu: 
Ban Ghi Danh đã gởi cẩm nang và vé tàu cho bạn đạo trong tháng 11  (ngoại trừ quý bạn trong danh sách 
ghi danh tại Việt-Nam sẽ ghé Khách Sạn Rydges ngày 6 tháng 12 để lãnh những hồ sơ này).  Xin quý bạn 
kiểm lại tên mình trên vé tàu phải giống tên trên thẻ thông hành (passport), ngoại trừ các tên quá dài không 
ghi hết tên được. 
Nếu chưa nhận được cẩm nang hay vé tàu xin quý bạn liên lạc với ban ghi danh càng sớm càng tốt để kiểm 
lại. 
  
Nhận bảng tên, vé bus ra bến tàu, vé đi tour, quà  Đại Hội ngày 6 tháng 12: 
Để giúp cho việc check-in du thuyền được dễ dàng, xin tất cả quý bạn đã ghi danh đại hội ghé phòng Tiếp 
Tân tại Khách Sạn Rydges World Square (Ballroom 1) vào ngày 6 tháng 12 từ 2 giờ trưa đến 9 giờ tối  để 
điền các giấy tờ cần thiết cho du thuyền và lãnh các vé bus v..v.. Xin lưu ý: Vì Ban Tiếp Tân không tiện 
đem nhiều hành lý lên du thuyền, chúng tôi chỉ có thể phát quà đại hội vào ngày  6 tháng 12 mà thôi. Sau 
ngày 6 tháng 12, chúng tôi không bảo đảm còn quà cho bạn đạo đến trễ. 
  
Phiếu Hành Lý: 
Ban Tiếp Tân sẽ phát thêm phiếu hành lý bằng màu cho quý bạn ngày 6 tháng 12. Quý bạn nên ghi số 
CABIN của mình trên tất cả hành lý cá nhân và dán thêm phiếu hành lý màu để tránh hành lý không bị thất 
lạc khi được chuyên chở lên du thuyền. (Số CABIN ghi trên phiếu SET SAIL PASS- vé tàu của quý bạn). 
  
Chuyển Vận cho Bạn Đạo ở Khách Sạn Rydges: 
Vì nhân lực có hạn, BCV chỉ đưa đón các bạn đạo ghi danh ở khách sạn Rydges từ phi trường về khách 
sạn. Ngoài ra, ngày 7 tháng 12 mọi bạn đạo đều phải di chuyển ra bến tàu nên BCV không thể đón bạn đạo 
đến phi trường ngày 7 tháng 12 được.   
  

Giấy tờ cần thiết: 
Xin quý bạn cất vé tàu riêng theo hành lý xách tay ( thay vì gởi checked luggage) và nhớ làm photocopy 
passport – sổ thông hành – cất riêng phòng xa trường hợp thông hành bị thất lạc. 
  
Kính chúc quý bạn thượng lộ bình an.     
 
Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội, 
Kính thư, 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 


