Số: 1056 4 tháng 10 năm 2015
Thơ ngỏ
Thöùc Giaùc
Thöùc giaùc chính mình duyeân toát ñeïp
Thöïc haønh chaát phaùt qui gieàng moái
Giaûi thoâng ñôøi ñaïo quaân bình ñaït
Phaùt trieån khoâng ngöøng töï tieán troâi
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 16/1/2006 ñến 22/1/2006
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 ñường:
1) Ðường ñi ngắn có tốt hay không?
2) Ðường dài là ñường nào?
3) Nóng nảy chỉ ñi ñường cụt mà thôi?
4) Ai thông và ai kẹt?
5) Thông là sao?
6) Thực hành cách nào mới ñúng?
7) Trì trệ là sao?
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1) Hỏi: Ðường ñi ngắn có tốt hay không? [Las
Vegas (USA), 16-01-2006 04:55]

2) Hỏi: Ðường dài là ñường nào? [Las Vegas
(USA), 17-01-2006 01:25]

Ðáp: Thưa chỉ có ñường tu tắt là tốt.
Kệ:
Thực hành thanh tịnh quí hơn vàng
Thanh thoát khai triển Phật pháp quang
Từ bi rộng mở qui y Phật
Thực hành chánh pháp tự qui không

Ðáp: Thưa ñường dài là ñường tu.
Kệ:
Thực hành phát triển vô cùng tận
Giải giới chơn tu tránh loạn mù
Thoát phiền khôi phục tâm tu tiến
Phân minh ñời ñạo tiến rõ ràng

3) Hỏi: Nóng nảy chỉ ñi ñường cụt mà thôi? [Las
Vegas (USA), 18-01-2006 01:35]

4) Hỏi: Ai thông và ai kẹt? [Las Vegas (USA), 1901-2006 01:45]

Ðáp: Thưa nóng nảy tự hại tâm cang.
Kệ:
Tâm cang bất ổn vì nóng giận
Tự tu tự tiến tránh giận hờn
Trời cao không phụ người tự tu tự tiến
Qui không thanh nhẹ ñược sống vui hiền

Ðáp: Thưa ôn hòa tự thông, nóng nảy là kẹt.
Kệ:
Qui y Phật pháp tự thoát thông
Chuyển hóa thâm sâu rõ các vòng
Ðiển giới phân minh ñời lẫn ñạo
Chuyển hóa thâm sâu hiểu thấp cao

5) Hỏi: Thông là sao? [Las Vegas (USA), 20-012006 01:55]

6) Hỏi: Thực hành cách nào mới ñúng? [Las
Vegas (USA), 21-01-2006 02:45]

Ðáp: Thưa thông là không bị kẹt.
Kệ:
Thông trong thực hành là quí báu
Thức giác qui không rất nhẹ nhàng
Khai triển chính mình thông lục giác
Quí tưởng Trời cao qui một mối

Ðáp: Thưa thực hành dứt khoát mới ñúng.
Kệ:
Thực hành dứt khoát thật thà ñúng
Phát triển tâm linh tự hướng thượng
Ðường tu sáng sủa không trì trệ
Thành tâm tu luyện tự hướng về

7) Hỏi: Trì trệ là sao? [San Diego (USA), 22-01-2006 01:30]
Ðáp: Thưa trì trệ là không dốc lòng tu.
Kệ:
Trì trệ thực hành không tiến bước
Thực hành ñứng ñắn không sai chạy
Tâm linh tự ñạt sống hồn nhiên
Thành tâm tu luyện không lụy phiền
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
TiỀn
Tiền là Kim Mẫu tại trần
Giúp hồn tiến hóa góp phần dựng xây
Cảm thương nhơn loại vui vầy
Tận tình phục vụ ñổi thay thế tình
Không tiền tha thiết nhơn tình
Có tiền lại tự rẻ khinh người ñời
Lắm khi phục vụ hợp thời
Lắm khi bê trễ gắt thời nắng mưa
ði ñi lại lại cũng vừa
Tiền nào của nấy nắng trưa phải chiều
Biết mình rõ lý càng siêu
Mẹ thương mẹ ñộ mẹ dìu tâm con
ðồng tiền giải quyết sống còn
Hết tiền lại phải tự bòn sửa tâm
Tu hành rõ lý diệu thâm
Tâm là chánh pháp tâm tầm ñường ñi
Một lòng dự cảnh trường thi
Học bài thanh trược tạm ghi tạm hòa
Thức hồn ñại nạn vượt qua
Tâm không dấy ñộng chan hòa tình thương
Từ bi khai mở dựa nương
Mẹ trong thanh tịnh mẹ thương suốt ñời
Bình tâm thanh tịnh sáng ngời
ðộ tha tại thế ñời ñời yên vui
Tâm người tu luyện rèn trui
Tiền trao tạm sống an vui cõi trần
Dựng xây Kim Mẫu góp phần
Trợ duyên học hỏi lần lần quán thông
Nằm trong nguyên lý hóa công
Sanh trụ hoại diệt một lòng tự tu
Chẳng còn ý niệm tiền xu
Nam mô thay thế trùng tu hoài hoài
Tự mình khai triển thanh ñài
Mẹ trong chơn thức Mẹ hoài bảo thương./.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
Montreal, 16-09-1988
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHÂN KINH 53
Mơ màng ảo ảnh chẳng ñược trong
Tâm thân bất ổn càng thêm khổ
Khó tu khó tịnh tăng thêm ñộng
Giải thoát bình tâm chẳng ước mong
“Mơ màng ảo ảnh chẳng ñược trong”:
Mơ màng ảo ảnh, chúng ta cứ mơ mơ màng màng. Tu mà cứ nghĩ tới chuyện Tiên Phật này kia kia nọ là mơ
màng. Tâm không có trong.
“Tâm thân bất ổn càng thêm khổ”:
Chúng ta là người phàm mà cứ so sánh với Phật Tiên làm sao so sánh ñược? Người ta thoát tục người ta mới
thành Phật Tiên, mà chúng ta còn ở trong phàm tục mà so sánh sao ñược? Chúng ta chịu nương theo cái
pháp khứ trược lưu thanh, ñể giải từ giai ñoạn này tới giai ñoạn nọ, thì chúng ta không còn khổ. Nếu chúng
ta ôm ảo ảnh mà ñể tưởng tượng như vậy, thì chúng ta chỉ gia tăng khổ thôi. Thấy những hình ảnh Tiên Phật
là chúng ta càng khổ thêm. Có cái pháp hành từ trược ñi tới thanh, từ nặng ñi tới nhẹ, chắc chắn ñường ñi
chúng ta sẽ tiến tới nhẹ và hòa hợp với nhẹ ñể thăng hoa tốt ñẹp. Nếu chúng ta tâm thân bất ổn thì càng
thêm khổ.
“Khó tu khó tịnh tăng thêm ñộng”:
Tu cũng không ñược, mà tịnh cũng không ñược. Muốn dứt bỏ một chuyện gì cũng không có giải quyết ñược
thì tăng thêm ñộng.
“Giải thoát bình tâm chẳng ước mong”:
Chúng ta có ngụ ý từ trược ñi tới thanh mới có cơ hội giải thoát ñược. Trược cứ ôm trược và gia tăng trược
làm sao giải thoát ñược? Chúng ta có pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền ðịnh là giải trược lưu thanh. Dứt
khoát mới là giải thoát, không còn ước mong nữa.
Người phàm kêu ngồi nhắm mắt thì tưởng buôn bán một lời mười, trúng số, tham dâm ñủ chuyện nó
hiện trong óc, không tiến nổi. Chúng ta người tu nhờ cái pháp, chớ không phải ngồi một ñống ñó rồi quán
tưởng, càng ngày càng khùng thêm. Có cái pháp hành giải rõ ràng, lấy nguyên khí của Trời ðất giải nó ra,
lần lần chúng ta ñi lên. Lên lần lần, chúng ta mới thấy rằng Trời ðất và ðạo là quan trọng. Cuộc sống của
người tu Vô Vi là Trời, ðất, và ðạo chớ không phải tiền ñâu! Tiền là ở trong cái giới giành giựt tạo sự ñau
khổ mà thôi. Chúng ta dứt khoát ñể cho tâm thân ñược an nhẹ, ñêm ñêm lo tu tiến. Dứt khoát ảo ảnh thì cái
tâm chúng ta mới ñược trong. Chúng ta cần nguyên khí của Trời ðất ñể hít thở thấy khỏe.
Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển nó càng ngày càng sâu. Càng ngày càng lâu là nó giải ñược
phần trược, nó lưu phần thanh ở bên trong.“Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai”, nhắm mắt chúng ta
ñã thấy ánh sáng rồi. Từ ánh sáng chúng ta ñi tới, chúng ta sẽ thấy những cái chuyện siêu diệu ở bên trên
Thiên Quốc, sắp ñặt trật tự hơn thế gian. Không có cái cây nào méo, cây nào cũng ngay. Người nào cũng
tốt, không có gieo họa cho người khác, mà chỉ có xây dựng và cứu ñộ mà thôi.
Tình Trời sống ñộng là ở chỗ ñó. Càng lên cao càng thấy tình Trời sống ñộng. Lúc ñó, chúng ta mới
phát triển tình người. Chúng ta dứt khoát ñược thì tình người chúng ta sẽ phong phú. Ai gặp chúng ta, cần
ñến gì thì chúng ta chỉ có giúp ñỡ mà thôi. Giúp ñỡ trong xây dựng chớ không phải hướng dẫn người ta ñi
ñến chỗ hư hoại. Chỉ gia tăng sức khỏe và giúp cho phần hồn ñược tiến hóa nhanh nhẹ, tốt ñẹp. Chúng ta tu
là phải tự tu, tự tiến. Bằng lòng hành thì phải hành cho ñến ñích chớ không nói: “Tôi hành chơi !”.
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Ngồi một chút rồi tôi ñi cầu xin ông Phật phù hộ này kia kia nọ. Cái ñó là trật. Phật nào ñâu mà phù
hộ? Phật là giải thoát. Mà chúng ta có ñi lên cái giới ñó, thì cái giới ñó mới chiếu cho chúng ta. Chúng ta
mới cảm thấy thanh nhẹ. Không tới ñó không thấy sự trật tự cao siêu ở Bên Trên nó ra thế nào?
Cho nên ñêm ñêm chúng ta hành là mục ñích khai triển trực giác ñể ñảnh lễ Phật. Chớ không phải
chúng ta tu rồi ñể nhờ ông Phật tới giúp. Cái ñó là sai. Chúng ta ñã ñi lên mới ngộ Ngài. Ngài mới ban chiếu
luồng ñiển thanh nhẹ, trong tâm chúng ta ñã thanh tịnh, chúng ta mới nhận ñược sự thanh nhẹ. Từ ñó chúng
ta lại càng cảm thông Trời ðất, càng thấy rõ sức mạnh của Từ Bi và ðại Từ Bi thế nào !
Cho nên ở ñời, người tu rất dễ tha thứ và thương yêu người phàm. Rồi như con em trong gia ñình
chúng ta nó có sai lầm một chuyện gì mà chúng ta không bằng lòng tha thứ, và thương yêu xây dựng nó thì
nó tự ñộng sẽ biến thành kẻ thù. Mà chúng ta giúp ñỡ nó, nó ăn năn sám hối. Và khi nó hiểu ñược giá trị của
sự thanh tịnh là vô cùng. Nó dứt khoát. Tương lai nó là người thật sự cứu ñời, tiếp tay chúng ta xây dựng
cho gia cang tốt và khu vực nó ở nhơn loại ñều quý mến nó.
ðạt ñến sự thanh nhẹ thì mới thấy rõ sự kết quả tu hành. Nếu chúng ta càng tu càng nặng, càng sân si,
càng bóp mép sự thật là người ñó ñã ñi sai rồi, ñi không có ñúng ñâu. Trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta
phát triển thanh nhẹ như vậy, ánh sáng nhắm mắt bừng sáng trong tự nhiên và hồn nhiên, chớ không có
mượn ñèn thắp. Mới tỏ ra dày công chúng ta ñã ñạt ñược.
Phải tu ñi, hành ñi mới thấy rõ cái công năng, công phu giá trị của chúng ta ñã ñạt ñược thì người khác
cũng có thể ñạt. Nếu người nào dày công chịu tu, là người ñó sẽ tiến tới tốt. Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền
ðịnh ñầy ñủ là hòa hợp với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ, dẫn tiến tâm linh rõ ràng. Chỉ có tu mới giải
quyết ñược. Càng tu, càng cao, càng sáng không tội phước nữa. Lúc nào cũng thanh thản bình an. Giờ nào
chết cũng cảm ơn. ðường lối của chúng ta là ñi về Thiên Quốc, chứ không phải ở thế gian. Chết lúc nào là
chúng ta sẽ ñi lúc ñó. Quyết tâm nhiều ngày nó ñã hình thành. ðêm ñêm mà thực hành quyết tâm như vậy
thì nó sẽ ñi ñến ñích chớ không còn trì trệ.
Tu cho bản thân, tu cho khối óc sửa tiến rõ rệt. Chớ không phải tu mà ñi ñọc sách rồi nói chuyện thiên
cơ. Không có trách nhiệm ñâu vào ñâu hết. Hại người ta chớ không có giúp ñược ai. Sửa mình ñể ảnh hưởng
người kế tiếp mới là thật. Không chịu sửa mình không bao giờ ảnh hưởng ñược người kế tiếp. Nói cho hay,
không chịu sửa mình là không ñúng.
Chương kinh nào cũng nhắc nhở người tu thiền phải cố gắng khai triển tâm thức của chính mình, mới
diệt ñược con ma lười biếng. Mà ñi ngược lại là ñều gia tăng con ma lười biếng, chỉ có ngủ không có thiền.
Thành ra, tu hoài không thấy kết quả là vậy.

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách
Ngày 2 Tháng 10 Năm 2015
Kính thưa quý bạn ñạo,
Năm nay, chúng tôi ñã phát một số tài liệu kinh sách tại ðại Hội “Học và Hành” cho những bạn ñạo
tham dự ñại hội. Quý bạn nào cần thêm những tài liệu sau ñây, xin liên lạc về Hội ñể chúng tôi có thể gởi
ñến quý bạn:
- Sách Chơn Kinh soạn lại trình bày trang nhã và theo ñúng audio băng giảng
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-

của ðức Thầy (ấn tống năm 2015)
DVD ðại Hội 2014 “Không Còn Lưu Luyến” tại Kuala Lumpur, Malaysia, và Hội còn một số
ít DVD ðại Hội 2011, 2012, và 2013.
Thẻ USB Key năm 2014 “Không Còn Lưu Luyến” với 133 bài giảng của ðức Thầy.

Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và ấn tống những tài liệu kinh sách Vô-Vi cần ñược
phổ biến, tùy theo nhu cầu của bạn ñạo và cộng ñồng Vô-Vi.
Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự phát tâm nhiệt thành của quý bạn ñạo vào quỹ ấn tống kinh sách, ñặc
biệt trong thời gian ðại Hội “Học và Hành” tại Atlanta, Georgia, ñể chúng tôi có phương tiện tiếp tục thực
hiện các chương trình này.
DANH SÁCH BẠN ðẠO ðÓNG GÓP VÀO QUỸ KINH SÁCH TỪ NGÀY 05
THÁNG 06 NĂM 2015 ðẾN NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2015 (gởi về Hội):

TÊN
Ẩn danh (Texas)
ðại gia ñình Chị Nguyễn Cúc (Arizona)
Phạm Huệ ( Virginia)
Mai Kim Khuê (California)
Nhân ( California)
Nguyễn Thị Phụng (California)
Huỳnh ðậm (Texas)
Huỳnh Don (Texas)
Lâm Thị Viên (Texas)
Trần Hạnh (California)
Bạn ðạo Houston (Texas)
Vuong Vinnie ( Las Vegas)
Ẩn Danh ( California)
Trần Thên (Canada)
Tổng Cộng

SỐ TIỀN NHẬN
500 USD
3000 USD
200 USD
100 USD
50 USD
300 USD
100 USD
100 USD
100 USD
50 USD
1045 USD
40 USD
1000 USD
500 USD
6985 USD

DANH SÁCH BẠN ðẠO ðÓNG GÓP QUỸ KINH SÁCH TẠI ðẠI HỘI 2015 HỌC VÀ HÀNH
TIỀN
TIỀN TIỀN
TIỀN ÂU
STT
HỌ TÊN
QUỐC GIA
MỸ
ÚC
CANADA CHÂU
(USD)
(AUD) (CAD)
(EURO)
1
Gia ñình chị Hồng
Việt Nam
1230
2
Lê Thị Hương
Việt Nam
10770
3
Gia ñình Lai Ngọc Minh
Việt Nam
200
4
Nguyễn Văn Mẹo
Việt Nam
100
5
Trần Thị Hoa
Việt Nam
100
6
Võ Văn Chính
Việt Nam
100
7
Nguyễn Khắc Tuân
Việt Nam
100
8
Con nuôi
USA
100
9
Mrs. Bobbie Nofflet
Florida, USA
20
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10

Võ Thị ðào

11

Lương Thị Lan

L12

Trần Thanh

13
14

Anh chị Trai Hồng
Hồ Thanh

15
16
17
18

Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Tin
Quan Ngọc Liên
Nguyễn Ngọc Hạnh

19

Gia ñình Liễu Wan

20

Gia ñình Lâm Cẩm Duyên

Atlanta, GA,
USA
Houston, TX,
USA
Houston, TX,
USA
Florida, USA
Las Vegas,CA,
USA
Virginia, USA
Virginia, USA
Florida, USA
Melbourne,
Australia
Melbourne,
Australia
Australia

500
300
200
50
500
100
100
100
100
1000
200

21
22

Hue
Khưu Thị Phẩm

Adelaide,
Australia
Australia

500
200

23

Lê Thị Ngọc Sương

Australia

24

Nguyễn Thị Ánh

Australia

25
26
27

Lai Ngọc Tâm
Lai Ngọc Dung
Lai Ngọc Hoa

Calgary, Canada
Calgary, Canada
Calgary, Canada

100
50
150

STT
28
29
30
31

HỌ TÊN

32
33

Trần Thanh Hòa
Ngô Ngọc Minh Châu
Trần Út
Dương Hải Vân &
Tống Thị Kiều Cúc
Lê Thị Hia
Phan Thị Hồng Thuận

34
35
36
37
38
39
40

Bùi Thanh Dũng
Lâm Quang Hiền
Lâm Quang Thanh
Lâm Quang Sang
Bùi Lê Kim Thanh
Lê Thị Minh Tâm
Phan Thị Cao

QUỐC GIA
Calgary, Canada
Calgary, Canada
Calgary, Canada
Canada
Germany
Tð Bruxelles,
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium

TIỀN
MỸ
(USD)

300
200
1000
TIỀN TIỀN
TIỀN ÂU
ÚC
CANADA CHÂU
(AUD) (CAD)
(EURO)
300
70

120
100
50
150
100
300
300
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200
700
100
50

41
42
43

Dương Văn ðê
Vương Thị Mai
Thùng Kinh Sách phát tâm tùy
hỷ
Tổng Cộng

San Diego

100
240
185
16215
USD

2250
AUD

1870
CAD

1600
EURO

Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về:
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
(Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên
“Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về ñịa chỉ trên.)
ðiện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
ðiện thoại: (408) 937-1664 hoặc (714) 598-7291
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo tuần trước chúng tôi xin ñăng bổ túc ñến 30/9/2015 từ quy` bạn ñạo cho quỹ cưú khổ ban
vui như sau:
Người gửi

Ly So Kiet (Ca)
Hair of th year (Ca)
Ly Vinh (Ca)
Doan T Mong Nguyet (Va)
Michael Sutherland (FL)

US$

CA$

200,00
500,00
100,00
500,00
100,00

Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới ñây:
và Ngân phiếu xin ñề 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 ñạo
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
Kính thư
Phan Cao Thăng
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THÔNG BÁO CỦA THIỀN ðƯỜNG DUYÊN LÀNH (MELBOURNE) ÚC CHÂU
THÔNG BÁO
Thiền ðường Duyên Lành tại Melbourne Úc Châu xin trân trọng thông báo:
Kính mời quý bạn ñạo ñến tham dự khóa sống chung tại Suối Nước Nóng Moree từ ngày Chủ Nhật 24 tháng
04 năm 2016 ñến ngày Chủ Nhật 01 tháng 05 năm 2016 (7 ñêm).
ðịa ñiễm : Gwydir Motel & Carapark, Thermal Pools ,
Vùng Suôi Nước Nóng Moree, NSW, Úc Châu. ðịa chỉ: Góc ñường Newell Highway và ñường Amaroo
Drive, Moree NSW 2400.
Villa cư trú trong thời gian tham dự KSC:
$AUD 215.00 cho 1 người/ 1 tuần (loại phòng 2 người).
$AUD 173.35 cho 1 người/ 1 tuần (loại phòng 3 người)
Bạn ñạo tự ñem theo drap trải giừơng và khăn tắm.
Ẩm thực : Ăn sáng tự túc. Ăn trưa và tối do bạn ñạo phát tâm phục vụ miễn phí.
Xin quý bạn ghi danh sớm ñể chúng tôi ñặt phòng vì số phòng tại trung tâm suối nước nóng Moree rất giới
hạn. Hạn chót ghi danh là ngày 04/11/2015.
Liên lạc ghi danh:
Thiền ðường Duyên Lành-Melbourne-Úc Châu.
ðịa chỉ : 6 Windsor street, Kew, Victoria 3101, Australia.
Số ñiện thoại : (03) 9817 7016
Anh Ngô Văn Lẹ (Mob) : 0468 423 650
Chi Ngô thị Trình (Mob) : 0468 429 669
Chị Wan thị Bích Liễu (Mob) : 0434 144 976, (h): (03) 9432 2690,
Email: ihsanlie@tpg.com.au

Chương Trình khóa sống chung “Thanh Tịnh Niệm Phật ” sơ khởi như sau:
(có thể thay ñổi giờ giấc tùy nhu cầu của bạn ñạo):

Chủ Nhật
24/04/16
Check in

từ 10am
- ñến
11pm
Ban ñạo
lần lượt
ñến

Thứ Hai
25/04/16

Thứ Ba
26/04/16

7am8.30am:
Tắm suối

7am8.30am:
Tắm suối
9.00am10.00am:
Niệm
Phật

9.00am:
Tập
trung tại
phòng
họp
9.00am9.30am:

Thứ Tư
27/04/16
7am8.30am:
Tắm suối
9.00am10.00am:
Niệm Phật

Thứ Năm
28/04/16
7am8.30am:
Tắm suối
9.00am10.00am:
Niệm Phật

Thứ Sáu
29/04/16
Du Ngoạn

Thứ Bảy
30/04/16
7am-8.30am:
Tắm suối

9.00 amTham
quan thị
trấn
Moree và
mỏ ñá qúy

9.00am10.00am:
Niệm Phật
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Chủ Nhật
01/05/16
Check out
6am – 7am:
Check out,
Ra về

Gwydir
Motel,
Bd phone
cho anh
Ngô Văn
Lẹ ñể
nhận
phòng,
Nghĩ ngơi

Niệm
Phật
9.30am10.30am:
Khai mạc
KSC Úc
Châu
2015
10.30am12.30pm:
Sinh
Hoạt
Tu học,

10.00am12.30pm:
Sinh
Hoạt
Tu học,

10.00am12.30pm:
Sinh Hoạt
Tu học,

10.00am12.30pm:
Sinh Hoạt
Tu học,

10.00am11.00am: Sinh
Hoạt
Tu Học
11.00am12.30pm: Bê
mạc KSC,
bầu chọn KSC
2017, bạn ñạo
phát biểu cảm
tưởng.

12.30pm2.00pm:
Ăn trưa,
dọn dẹp..

12.30pm2.00pm:
Ăn trưa,
dọn dẹp..

12.30pm2.00pm: Ăn
trưa, dọn
dẹp..

12.30pm2.00pm: Ăn
trưa, dọn
dẹp..

12.30pm12.00pm2.00pm: Ăn 2.00pm: Ăn
trưa, dọn dẹp..
trưa bên
ngoài

2.00pm4.50pm:
Tắm
suối,
nghỉ ngơi

2.00pm4.50pm:
Tắm
suối,
nghỉ ngơi

2.00pm4.50pm:
Tắm suối,
nghỉ ngơi

2.00pm4.50pm:
Tắm suối,
nghỉ ngơi

4.50pm6.20pm:
Ăn tôi,
dọn dẹp..

4.50pm6.20pm:
Ăn tôi,
dọn dẹp..

4.50pm6.20pm:
Ăn tôi,
dọn dẹp..

4.50pm6.20pm: Ăn
tôi, dọn
dẹp..

4.50pm6.20pm: Ăn
tôi, dọn
dẹp..

Nghĩ ngơi
Sau một
ngày lái xe
ñường dài

6.30pm7.30pm:
Niệm
Phật

6.30pm7.30pm:
Niệm
Phật

6.30pm7.30pm:
Niệm Phật

6.30pm7.30pm:
Niệm Phật

6.30pm7.30pm: Niệm
Phật

7.30pm-

7.30pm-

7.30pm-

7.30pm-

7.30pm-

2.00pm4.50pm: Tắm
suối, nghỉ ngơi

4.50pm5.00pm6.00pm: Ăn 6.20pm: Ăn
tôi, dọn dẹp..
tôi bên
ngoài
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Tự do

11.00pm: 11.00pm: 11.00pm:
Tự do
Tự do
Tự do

11.00pm:
Tự do

Tự do

11.00pm: Tự
do

11pm1am:
Chung
thiên

11pm1am:
Chung
thiên

11pm-1am:
Chung
thiên

11pm-1am:
Chung
thiên

11pm-1am:
Chung thiên

11pm1am:
Chung
thiên

11pm-1am:
Chung
thiên

Xin cảm ơn quý bạn.
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quí ñạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho ñạo hữu Nguyễn Triều Long (con của ñạo hữu Huỳnh Thị
Cao) từ trần ngày 18/09/2015 tại Perpignan, Pháp Quốc, hưởng dương 48 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Cảm ơn quí ñạo hữu
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc
2) Kính xin quý bạn ñạo huớng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của bạn ñạo Cao Thị Thu Hương, là cụ bà
Quan Thị Ba, sinh ngày 15 tháng 08 năm 1910, từ trần ngày 29 tháng 09 năm 2015 (nhằm ngày 17 tháng 08
năm Ất Mùi âm lịch) tại Portland, Oregon, USA, huởng thọ 105 tuổi, ñuợc siêu thăng tịnh ñộ.
Thành tâm cám ơn quý bạn ñạo
Nam Mô A Di ðà Phật vạn vật thái bình
Các bạn ñạo tại Calgary ñồng phân ưu và cảm tạ.
3) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bd TÔ VĂN NHÀN. Sinh năm 1936. Mất ngày 18.09.2015.
Thọ 80 tuổi. Tại Bạc Liêu. ðược siêu thăng tịnh ñộ.
Xin cám ơn quý bạn ñạo.
Cháu Tô Văn Việt ( Bạc Liêu) kính báo
4). Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bd LÝ DEL (dân tộc Khmer), sinh năm 1966. Mất ngày
30.09.2015 (nhằm ngày 18.08 năm Ất Mùi) tại Ấp Rạch Sên xã Thạnh Phú H. Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng
hưởng dương 50 tuổi. ðược siêu thăng tịnh ñộ.
Xin chân thành cảm ơn quý bạn ñạo.
Quách Khánh Châu( Nhu Gia, Sóc Trăng) kính báo.
BẠN ðẠO VIẾT
Thủ ðô Wasdhington- Hoa Kỳ, October 01 – 2015

Phóng Sự ðặc Biệt
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ðại Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy
Tại Thiền Viện Vĩ Kiên
Ngày 13 tháng 9-2015
Thưa quý bạn ,
Hằng năm Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California-Hoa Kỳ,có tổ chức ðại Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy tại
Thiền Viện Vĩ Kiên.Một cơ sở tâm linh ñược mang tên ðức Thầy. Nhờ sự quan tâm,hổ trợ của bạn ñạo
khắp nơi, Thiền Viện Vĩ Kiên ngày càng ñẹp ñẻ, khang trang hơn.
ðại Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy năm nay ñược tổ chức vào ngày 13 tháng 9 năm 2015 .
ðể tạo cơ hội cho bạn ñạo có dịp bình tâm thanh tịnh,dâng lên ðức Thầy những dòng ñiển quang tu tập
ñược,ban tổ chức ưu ái có thêm 2 ngày Tịnh Tu Niệm Phật,từ 11 ñến 12 tháng 9 tại Thiền Viện Vĩ Kiên.
Thuận lợi trên ñường tham dự ðại Hội Vô Vi Quốc Tế ở Atlanta,nên có nhiều bạn ñạo nơi xa ñến tham
dự ðại Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy,và ở ñây tịnh tu nhiều ngày.
Phái ñoàn thủ ñô Washington-Hoa Kỳ ,gồm 8 người cũng tham dự và ở lại ñây tịnh tu cho ñến ngày 18
tháng 9-2015 .
Trên ñường lên Thiền Viện,Minh ðoàn, người ñón chúng tôi có ghé qua tiệm bánh mì,và chúng tôi ñược
một ổ bánh mì chay rất ngon.ðến California mà không thưởng thức bánh mì là coi như chưa ñến
California.Bánh mì California ngon,dòn và thơm,mà các nơi khác không bằng ñược.
Con ñường lên núi vòng quanh,uốn lượn như một dòng sông.ðã lên ñây nhiều lần mà tôi vẫn cảm thấy
thích thú vô cùng.Từ trên cao nhìn xuống một quang cảnh thật ñẹp, như cảnh tiên,nhà Phật.Thỉnh thoảng bắt
gặp những cụm mây lang thang như chào ñón bạn ñạo phương xa.Cám ơn ðức Thầy ban cho bạn ñạo Vô Vi
một Thiền Viện với cảnh ñẹp tuyệt vời như vậy.
Chúng tôi ñến Thiền Viện vào khoảng 5 giờ chiều.Gặp lại bạn ñạo sau nhiều ngày xa cách,vui quá là
vui.Anh Bành Chi nhanh chóng làm ngay buổi trà ñàm ñầy thâm tình bạn ñạo.
Mỗi lần ñến Thiền Viện Vĩ Kiên,chúng tôi cảm thấy tâm thân nhẹ nhàng,vui khỏe .ðã nhiều lần ñến
ñây,nên chúng tôi biết ñược giá trị tâm linh của Thiền Viện,do ñó chúng tôi rất ham muốn ñược lên hội
trường ñể ngồi Thiền hoặc ngồi Niệm Phật. Lần nầy thì thật quá vui,vì có dịp gặp rất nhiều bạn ñạo từ Việt
Nam, Úc Châu, Âu Châu ñến sinh hoạt,chung vui tu học.

ðại Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy
Hôm nay là ngày 13 tháng 9-2015 . Tại Thiền Viện có khoảng 40 bạn ñạo ñến trước và ñang trú ngụ tại
ñây.Sáu giờ sáng,một số bạn ñạo lên hội trường ngồi Thiền.Ban ẩm thực bận rộn thu xếp mọi việc. Mỗi
người mỗi việc.Người rửa rau,người gọt khoai, gọt carot, người nấu cơm,người xào mì,v.v…rộn rịp vui quá
xá.ðã có vài bạn ñạo lên Thiền Viện sớm ñể chuẩn bị cho ðại Lễ, như tính toán chỗ ñậu xe,căn thêm
lều,dọn thêm ghế ,lau kính Vô Vi,chưng hoa,chưng trà, v.v…Còn tôi thì làm một cup cà phê và ñi Niệm
Hành ñể chào Sơn Thần Thổ ðịa.
Tám giờ sáng,bạn ñạo lần lượt lên Thiền Viện.Thức ăn,nước uống ñược tăng cường thêm rất
nhiều.Những bộ ñồ trắng,áo dài trắng,càng ngày càng nhiều.Rừng núi hôm nay vui tươi và sáng ñẹp hơn
mọi ngày. Những tiếng chào ñón,hỏi thăm nhau,hòa cùng nhiều tiếng cười ròn tan.Một bức tranh sống ñộng
thật ñẹp ,ñầy hào quang tỏa sáng một góc trời.
Chín giờ 30 phút sáng ,bạn ñạo tập họp trước cổng chánh của Thiền Viện ñể bắt ñầu ðại Lễ.Trong khi ñó
ñại diện bạn ñạo gồm các bạn ñạo lớn tuổi như :các anh Thiên Tạo,anh Hồ Huệ,anh Toàn,anh
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Vinh,v.v..,cùng với các anh chị ñại diện cũ và mới của Ban chấp hành hội Ái Hữu Vô Vi Nam
California,Ban quản trị ,Quản lý Thiền Viện Vĩ Kiên ,làm thủ tục chào Kính Vô Vi,chào thần Giếng,chào
Sơn Thần ,Thổ ðịa.
Sáu ñó,tất cả phối hợp lại cùng thực hiện Niệm Hành trên con ñường Niệm Hành ñầy sáng tạo của Thiền
Viện Vĩ Kiên.Thành thật mà nói,ñường Niệm Hành ñược thực hiện rất công phu qua nhiều ñồi dốc.Tôi
không thể tưởng tượng ñược vì sao mà bạn ñạo ñã hoàn thành ñược ñường Niệm Hành ñẹp ñẻ nầy ,khâm
phục khâm phuc. ðoàn người áo trắng như một con rồng trắng uốn quanh trên triền núi, ẩn hiện qua lại
những hàng cây xanh,quá ñẹp.Nếu các bạn có dịp xem lại hình ảnh buổi Niềm Hành này,chắc chắn các bạn
sẽ buộc miệng thốt lên tiếng WOW thật to.Năm nay ñoàn người Niệm Hành ñẹp hơn năm trước,vì toàn một
màu trắng tinh khiết.Năm trước tôi còn thấy vài chiếc áo màu .Năm nay thật tuyệt vời.Cám ơn các bạn ñã
ñến với ðức Thầy một tấm lòng thật sáng ñẹp.
Chấm dứt Niệm Hành ,có vài phút chụp hình lưu niệm tại công viên Vĩ Kiên bên tay phải của Thiền
Viện.Sau ñó bạn ñạo lên Thiền Viện bằng cầu thang phía trước.ðồng thời bạn ñạo cũng ñược ban tổ chức
thân mến biếu tặng một chiếc áo thung trắng xinh ñẹp với logo VôVi.
Nơi hội trường,khoảng 200 bạn ñạo ổn ñịnh chỗ ngồi.Mở ñầu buổi ðại Lễ,anh tân hội trưởng chào
mừng bạn ñạo và ñọc lời khai mạc . Những diển tiếp kế tiếp: ñọc tiểu sử ðức Thầy,ngâm thơ và giới thiệu
những kinh sách mà ðức Thầy lưu lại thế gian.Có vài phút cảm tưởng và văn nghệ chung vui. Chấm dứt
ðại Lễ là buổi chung Thiền rất thanh nhẹ với nhiều ân ñiển của ðức Thầy.
Một giờ trưa,buổi tiệc chay vô cùng hấp dẫn ñược hầu ñãi bạn ñạo khắp nơi.Lần nào cũng vậy,tiệc chay
luôn luôn ñây ấp thức ăn như ngày hội chợ ẩm thực.Quá nhiều thức ăn dưỡng sinh và ngon tuyệt.Tôi ăn
không hết các món ăn ,nhờ còn ở lại mấy ngày nữa ,tôi mới ñược hân hạnh thưởng thức các món ăn mà tôi
chưa ăn ñược buổi trưa hôm nay.Nào ragu bánh mì, bún mắm thái,mì xào thập cẩm,cơm gà chiên dòn,bánh
cuốn,gỏi,xôi,bánh tét,chè ñười ươi,hạt é,cà phê sửa,v.v.. Trái cây thì vô số,ăn hoài không hết.Tôi thích nhất
là những viên chè xôi nước lá dứa của chị Hớn.Phái nam phải ăn 2 viên mới thưởng thức trọn vẹn cái ngon
của chè.
Tiệc nào rồi cũng tan.Cuộc vui nào cũng có giờ chia tay.Khoảng 3 giờ 30 có bạn ñạo lần lượt ra về.Có
bạn ñạo còn lưu luyến ñi chung quanh chụp thêm những tấm hình xinh ñẹp của Thiền Viện với những bè
bạn.Những trao ñổi ñàm ñạo,thăm hỏi nhau tận tình như muốn kéo dài thêm thời gian quý báu này.Và cùng
nhau hò hẹn gặp lại trong những buổi sinh hoạt Vô Vi kế tiếp.
Sau khi bạn ñạo ra về,bạn ñạo còn ở lại trên Thiền Viện khoảng 30 người.Chúng tôi lại có nhiều dịp
ñàm ñạo tu học cùng nhau rất bổ ích.Hằng ngày lên hội trường Thiền ,Niệm Phật quá là sung sướng.
Mỗi lần lên Thiền Viện ,tôi chứng kiến một vài sự kỳ diệu không thể luận bàn ñược.Năm trước 2014,có
chuyện kỳ diệu như thế này : Thấy hành lang bằng gỗ chung quanh Thiền Viện bụi nhiều quá ,tôi mới nói
với anh Lộc Hồ là dự ñịnh sáng hôm sau tôi và Lộc sẽ cùng nhau lau cho sạch. Không ngờ tối hôm ñó có
một cơn mưa cũng khá lớn.Sáng ra,hành lang sạch trơn,mà phía dưới không có một giọt mưa,cầu thang xi
măng kế bên không có một giọt mưa,xung quanh không có một giọt mưa,bên dưới có vài chiếc xe ñang nằm
ở ñó ,cũng không có một giọt mưa nào. Các bạn có thấy sự mầu nhiệm kỳ lạ chưa ?
Năm nay có chuyện lạ khác. Như thế này : Một buổi chiều,tôi lên hội trường ngồi Niệm Phật.Một lúc
sau,tới giờ cơm chiều ,nhà bếp nhờ anh Vân Trịnh lên kêu tôi xuống ăn cơm.Anh Vân lên,sau khi nhìn qua
phía tôi ngồi,như là không thấy tôi, anh ñi xuống.Kế tiếp chị ðoàn Tựu lại lên lầu kêu tội ,chị Tựu cũng
không thấy tôi,lại ñi xuống.Sau ñó bà xã tôi lên kiếm tôi,lúc ñó mới gặp tôi. Có lẽ Vía mới gặp ñược Hồn ?
Lạ không các bạn.Theo tôi nghĩ,có lẽ khi mình ngồi Niệm Phật,có màng vô hình che chở cho mình bình tâm
mà Niệm Phật .Kể lại ñây ñể các bạn thấy có nhiều mầu nhiệm trên Thiền Viện Vĩ Kiên.Tôi cũng nghe
nhiều bạn ñạo nói như vậy.
Nếu có dịp,các bạn ñừng bỏ lỡ những cơ hội lên Thiền Viện Vĩ Kiên tu tập.Rất tốt.
ðến ngày 17 tháng 9-2015,chúng tôi ñược ñưa xuống núi và ñến Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. Trụ Sở ngày
càng ñẹp và rực rở hơn.Có nhiều cây kiển ,bông hoa hơn,có thêm ñường Niệm Hành .Quán cà phê Hội Ngộ
ñang chuẩn bị khai trương trong một ngày gần ñây.Các bạn ñạo California sướng nhé.Không cần phải mất
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thời giờ náo nhiệt bên ngoài,có chỗ vừa vui học vừa thưởng thức cà phê ñạo,trà ñạo ,thật là hạnh phúc cho
bạn ñạo Nam California.
Tối 17 tháng 9,anh tân hội trưởng khoảng ñãi buổi tiệc chia tay tại nhà hàng Asia Buffet cho những bạn
ñạo còn ở lại chưa ñi Atlanta.Cùng với anh chị em trong hội và thân hữu,tất cả 41 người lại có dịp hội ngộ
chung vui sau ngày ðại Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy.
Sáng ngày 18 tháng 9,lần nầy anh Sáng làm tài xế ñưa chúng tôi ra phi trường ñi Atlanta.Chúng tôi lại
ñược dịp gặp lại ổ bánh mì California tuyệt vời.Tạm biệt California và bạn ñạo yêu mến,với những kỷ niệm
không bao giờ quên.Hẹn ngày tái ngộ.
Nhân ñây xin ñược nhắc nhở trước ,chúng ta có 3 buổi sinh hoạt Vô Vi kế tiếp như sau :
- ðại Lễ Tưởng Niệm ðức Tổ Sư vào tháng 11-2015 –Nam California.
- ðại Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày thành lập Thiền Viện Nhẫn Hòa vào tháng 7-2016
- ðại Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày thành lập Thiền Viện Vĩ Kiên vào tháng 9-2016
- ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ thứ 35 tại thủ ñô ðại Hàn Dân Quốc – 2016 .
Tất cả những buổi ðại Lễ nầy sẽ ñược thông báo trên Tuần Báo Phát Triển ðiện Năng .
Lưu luyến chia tay,tạm dừng bút,xin hẹn gặp lại những lần phóng sự kế tiếp.
Kính chúc quý bạn
Thân Tâm An Lạc
Tu Hành Tinh Tấn
Vạn Sự May Mắn
Nam Mô A Di ðà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái
Võ Quang
======
Thủ ðô Washington – Hoa Kỳ, October 01-2015

TRUNG TÂM THIỀN VÔ VI
THỦ ðÔ WASHINGTON-HOA KỲ
5909 Woodcutter Way
Columbia, MD. 21044
Email: voviwashingtondc@yahoo.com

27
ðại Hội Vô Vi Quốc Tế
Và
Kính Biếu
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Thưa quý bạn ,
Hôm nay,cũng như mọi ngày. Chị Mây vẫn ñẹp và hồn nhiên nhè nhẹ từ từ bay làm cảnh cho mọi người
chiêm ngưỡng khắp nơi trên thế giới.Anh Gió bình thản bất chấp thời tiết ,từng ñợt từng ñợt gieo duyên với
chúng sinh trên quả ñịa cầu xinh ñẹp này qua những luồng gió mát như không bao giờ ngừng nghĩ. Mọi sự
việc dường như an bài theo thời gian . Chúa ,Phật ,Tiên.Thánh,và loài người ñều tuần tự tiến hóa theo ñịnh
luật Luân Hồi,Nhân Quả.
ðức Thầy của chúng ta cũng không ngoài ñịnh luật vi diệu công bình của Vũ Trụ.Mới ñây mà ñã 6 năm
ðức Thầy rời bỏ xác phàm, tạm rời xa chúng ta.Nhưng hình ảnh và những lời giáo huấn của Ngài vẫn sống
mãi trên trái ñất này. Hồng ân mà ðức Thầy ñể lại cho chúng ta là :Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Phật Pháp,với nhiều Kinh Sách và hằng ngàn băng giảng ,ñang ñược phổ biến ,phát triển mạnh mẻ khắp nơi
trên thế giới.
ðược sanh ra làm người,công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ ví như Thái Sơn, Biển cả. Công ơn
của ðức Thầy dạy dỗ,huấn luyện cho phần hồn chúng sanh thì thật là bao la ,vĩ ñại.Không thể nào diển tả
bằng lời ,bằng chữ nghĩa ñược.ðền ñáp phần nào hồng ân của ðức Thầy,chút việc làm nhỏ nhoi này, chúng
tôi tôi muốn cống hiến ñến với quý bạn một bộ DVD : “27 ðại Hội Vô Vi Quốc Tế.”
Chúng ta vừa trải qua một sinh hoạt tâm linh sống ñộng và vui nhộn,ñó là ðại Hội Vô Vi Quốc Tế lần
thứ 34 tại thành phố Atlanta,tiểu bang Georgia,Hoa Kỳ. Mà sao chúng tôi lại nói là 27 ðại Hội Vô Vi Quốc
Tế ? À ! có lý do ñó quý bạn ạ .
Lý do ñó là : Chỉ có “ 27 ðại Hội Vô Vi Quốc Tế “ mà ðức Thầy chủ trì và khai mạc ðại Hội. Thưa
ñúng như vậy.ðến ðại Hội thứ 28 năm 2009: “ Khai Triển – Dallas,Texas,” thì ðức Thầy liễu ñạo.Con
ñường truyền khai ñạo pháp của ðức Thầy ñã tạm ñủ,và Ngài cần phải ra ñi ñể chúng ta có thời giờ tôi
luyện ,lớn khôn. Trong ñó,hai bài học thật lớn là Nhẫn và Hòa ,chúng ta cần phải thực hiện cho bằng ñược
trên con ñường tiến hóa tâm linh.
Có lần gặp ðức Thầy ở Atlantic City,ðức Thầy có nói : ðại Hội Vô Vi ñược tổ chức ở ñâu ,và tên ðại
Hội là gì , ñều do Thượng ðế ấn ñịnh theo nhu cầu chuyển hóa của trái ñất . ðức Thầy cứ theo ñó mà làm
việc. Do ñó,ñịa phương tổ chức ðại Hội Vô Vi rất quan trọng.Và tên ðại Hội là ñề tài mà ðức Thầy khai
triển và truyền khai ñạo pháp.ðó cũng là mục ñích cho bộ DVD : “ 27 ðại Hội Vô Vi Quốc Tế. “
Chúng ta hãy nhớ lại những ñịa danh mà ðại Hội Vô Vi Quốc Tế từng tổ chức.Và ñề tài mà ðại Hội nơi
ñó ñược khai triển.Chúng ta sẽ thấy sự mầu nhiệm và sự ích lợi mà chúng ta ñã tham dự và ñóng góp.
Thưa quý bạn ,
Chúng tôi muốn cống hiến ñến quý bạn một tài liệu quý báu qua bộ DVD này. Tạo cơ hội ñể quý bạn có
ñiều kiện ôn tập thành quả tu học của chính mình.ðồng thời lưu lại cho thế hệ mai sau có thêm tài liệu tu
học về Vô Vi, và biết ñược con ñường truyền khai ñạo pháp kỳ diệu của ðức Thầy qua từng thời gian.
Mỗi ðại Hội chúng tôi cô ñọng lại bằng 1 DVD.Nội dung ñộc ñáo gồm bài thuyết giảng khai mạc ðại
Hội, lời bế mạc chia tay của ðức Thầy. Phần còn lại trong DVD là những chương trình tu học chọn lọc
trong ðại Hội ñó.
ðây là một bộ DVD xuất sắc của Vô Vi. Với những hình ảnh rất sáng ñẹp và những phần trau ñổi tu
học rất hay ,giúp ích rất nhiều cho chúng ta trên con ñường tu học, tiến hóa tâm linh.Quý bạn sẽ ñược gặp
lại ðức Thầy và những bạn bè quen biết từ những thời gian xa xưa, rất cảm ñộng.
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CHÚNG TÔI HÂN HOAN ðƯỢC

KÍNH BIẾU
ðẾN QUÝ BẠN ðẠO KHẮP NƠI
BỘ DVD QUÝ BÁU NÀY
Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi,quý bạn sẽ ñược như ý.
Chân thành cảm tạ và kính chúc quý bạn:
Tu Hành Tinh Tấn
Thân Tâm An Lạc
Vạn Sự May Mắn
Nam Mô A Di ðà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái,
Võ Quang
THƠ BẠN ðẠO
Học và Hành

Cạo Tóc

Học là học ðạo ở trong ðời
Hành là ứng dụng khắp mọi nơi
Thực hành nguyên lý trong cuộc sống
Thật tâm hành triển chẳng dùng lời

Tôi ñây cạo tóc hành tu
Người ñời cười ngạo bảo ngu ñiên khùng
Tôi muốn dọn sạch ñống bùn
Tôi phải cạo tóc, cạo bùn trong tâm

Dùng lời lý luận khen với chê
Phỉnh phờ nhân thế tạo sông mê
Tự gạt chính mình trong mê chấp
Hành sai chân lý lạc lối về

Cạo sạch ô uế mê lầm
Giải bao nặng trược nghiệp tâm nhẹ dần
Học bài buông bỏ thế trần
Bỏ tóc, thịt cá, bỏ lần tánh tham

Học ðời thanh trược bao thăng trầm
Hành thông chơn lý sửa thân tâm
Học hành ðời ðạo ñồng thăng tiến
Tâm linh tiến hóa thoát mê lầm

Tham ăn, tiền của, tham làm
Bỏ tranh ñua việc, tham làm hại thân
Tôi phải thực tập bỏ sân
Sân si tranh chấp hại thân hại người

Cùng học cùng hành Pháp Vô Vi
Bạn ñạo cùng nhau tiến bước ñi
Vững chí bền tâm học ðời ðạo
Sửa tâm sửa tánh hành từ bi

Bỏ ñi tánh nết biếng lười
Mỗi ngày mỗi cạo bỏ lười hành siêng
Bỏ tóc bỏ cả sự phiền
Vui tươi, an lạc là tiên tại trần

Thủy Bùi 09/24/2015

Thủy Bùi 03/02/2015
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