Số: 1061 8 tháng 11 năm 2015
Thơ ngỏ
Töï Thöùc
Töï thöùc chính mình hieåu tieán thaân
Ñieàu laønh seõ ñeán nguyeän goùp phaàn
Cuøng chung xaây döïng trong neàn taûng
Khoù khoå töï cam töï söûa laàn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 20/02/2006 ñến 26/02/2006
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) Ngủ quá khuya có tốt không?
2) Siêng năng hành pháp có tốt không?
3) Tu tâm không hành pháp có ñược không?
4) Trên ñời này có cái gì quí?
5) Chuyện gì phải lo?
6) Lo ñể làm gì?
7) Chánh pháp là gì?
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1) San Diego, 20-02-2006 3: 51 AM
Hỏi: Ngủ quá khuya có tốt không?

2) San Diego, 21-02-2006 4: 00 AM
Hỏi: Siêng năng hành pháp có tốt không?

Ðáp: Thưa ngủ sớm là tốt , thức khuya dậy sớm làm Ðáp: Thưa siêng năng hành pháp rất quí
ñược nhiều việc
Kệ:
Khai thông trí tuệ tự mình hành
Kệ:
Chịu cực mọi việc sẽ xong
Giải quyết chơn thành lý trí thông
Mê lầm tự giải không nuôi dưỡng
Thành tâm phục vụ mới là tốt
Phúc ñáp thư từ giữa ñêm khuya
Trí sáng tâm minh dìu người tiến
Thành tâm phục vụ người cần ñến
3) San Diego, 22-02-2006 1: 07 AM
Hỏi: Tu tâm không hành pháp có ñược không?

4) San Diego, 23-02-2006 23: 02
Hỏi: Trên ñời này có cái gì quí?

Ðáp: Thưa tu tâm không hành pháp thì không phát
triển về tâm linh, không hành pháp mà cứ ê a tụng
kinh trí không sáng và tâm không minh
Kệ:
Muốn tu vô vi phải thực hành
Áp dụng lý thuyết trí tuệ không thông
Áp dụng nguyên khí tự thực hành
Quân bình tự ñạt tự khai thông

Ðáp: Thưa trên ñời này có từ tâm là quí
Kệ:
Qui nguyên thiền giác tự tâm minh
Thế sự ña ñoan tự sửa mình
Theo chiều thanh tịnh tâm thức giác
Quí tưởng Trời cao thức tâm hoài

5) San Diego, 24-02-2006 23: 12
Hỏi: Chuyện gì phải lo?

6) San Diego, 25-02-2006 23: 45
Hỏi: Lo ñể làm gì?

Ðáp: Thưa cuộc sống thì phải tự lo
Kệ:
Lo lắng sai lầm thêm khủng hoảng
Tự thức chơn tâm tăng thanh tịnh
Học hỏi không ngừng tự chuyển khuynh
Khai triển chính mình tâm tự thức

Ðáp: Thưa lo ñể có việc làm
Kệ:
Xây dựng phải lo lắng làm việc
Thực tâm xây dựng quí hơn vàng
Qui hội tình người duyên Trời ñộ
Thực hành chánh pháp không chậm trễ

7) San Diego, 26-02-2006 23: 55
Hỏi: Chánh pháp là gì?
Ðáp : Thưa chánh pháp là không thay ñổi
Kệ :
Dứt khoát tu tiến vượt Trời xuyên
Thực hiện chơn tu giải tâm phiền
Quí tưởng Trời cao thành tâm qui
Giải mê phá chấp quí tình người
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Sấm Tu Hành
Tám mươi Hậu ñã sấm ra
Tầm ñường nhện bủa mới nên ñạo mầu
Thích Ca truyền pháp Di ðà truyền khoa
Ngươn ñạo chỉ rõ cao sâu
Từ ñây giác ngộ phân qua
Thâu ñược huyền bí mâu ni phát liền
Các bạn phải nhớ khoa này Vô Vi
Di ðà là phép huyền thiêng
Từ ñây Pháp Lý gắng ghi
Công phu luyện ñạo bệnh hung hóa hiền
Pháp môn rành rẽ Di ðà truyền khoa
Di ðà sáu chữ thầy truyền
Môn nào môn nấy có khoa
Công phu rành rẽ bệnh liền hết ngay
Bạn ñừng lầm tưởng chung khoa lạc ñường
Bệnh trong cho ñến bệnh ngoài
Khoa Học Huyền Bí chủ trương
ðiển quang thầy trị có tài noi theo
Học thời ấn chứng mới tường giả chơn
Con tu ñừng sợ chữ nghèo
Luyện ñạo suy xét thiệt hơn
Tấm lòng sáng suốt khéo khôn mới tài
Trí tâm tu luyện như ñờn lên dây
Việc làm khôn khéo là may
Học ñạo ñừng thói tà tây
Tiền bạc phát triển do ngay ý mình
Nghe ñâu ñi ñó không thầy không ta
ðừng làm hành khất ñi xin
Rồi ñây xác thác ra ma
Không tham, không muốn, không xin mới mầu
Chuyên môn thi nói bỏ ra ñạo mầu
Thầy ñây ghét kẻ cơ cầu
ðạo nào môn nấy cơ cầu
Ganh ñua xúi dục chẳng ban phép mầu
Học thời ráng giữ chớ sầu chớ lo
Ngày ñêm thầy ở trên ñầu
Phật ñâu mà có hộ phò
Phép mầu thầy dạy cơ cầu lắm con
Bạn ñừng nghĩ quấy cu cò sao nên
Nam Mô phải giữ cho tròn
Tu hành gắng chí cho bền
ðiển lành phát triển cho con tia vàng
Nền ñạo vững chắc mới nên ñạo lành
Tia vàng chiếu ñiển hào quang
Thấy cá tưởng cá là canh
Công phu cố gắng bảo toàn thân con
Chánh tâm cố ý tu hành mới nên
Luyện ñạo phải giữ cho tròn
Di ðà thọ ký ghi tên
Chịu khó chịu nhọc thân con chẳng gầy
Trên ñầu lũng khuyết Phật cho tam liều
Khỏe khoắn mập mạp thuở nầy
Luyện ñạo cho kỹ ñừng kiêu
Thầy thương thầy dạy khỏi gầy khỏi lo
Anh em bậu bạn phải chìu phải do
Soi Hồn có bạn chỉ cho
Trăm người ngàn tánh so ño
Công phu ráng học thầy cho bảng vàng
Kẻ hiền người nóng dạy cho nên hiền
Di ðà thọ ký rõ ràng
Bạn thì dạy bạn mới thiêng
Trên ñầu lủng lỗ thế gì con than
Thích Ca dạy bảo chiếu liền bên con
ðừng làm giả dối mơ màng
Lời nói như nét vàng son
Công phu luyện ñạo rõ ràng hỡi con
Con nên ghi gắng cho tròn công phu
Không dùi không ñốt cũng tròn
Trong ñạo kẻ sáng người ngu
Phép Phật thần bí không mòn không phai
Tiền căn nhơn quả gắng tu xóa liền
Thầy thương thầy mới chỉ ngay
Thích Ca bí yếu huyền thiêng
Phép Phật nhờ ñiển mới tài ñó con
Hễ tu là ñược phước duyên cho liền
Soi Hồn phép Phật bớ con
Siêng năng cần mẫn ban liền
Công phu luyện ñạo ñừng lầm ñừng sai
Thích Ca hoằng hóa tuyên truyền con ơi
Mười hai giờ Tý thông khai
Lời ñây dạy bảo ñã rồi
Xếp bằng ngồi lại chắp tay ñịnh thần
Di ðà thọ ký khoa nầy công phu
An trí, an tánh, an thần
Học thời ñể ý ñừng ngu
Chẳng lo, chẳng nghĩ, chẳng cần việc chi
Dạy ñâu nhớ ñó công phu cho bền
Trí ý an tĩnh vô tri
Sáu chữ huyền bí thông lên
Xả tay ñể xuống bế mi mới mầu
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Thế gian mê tín cơ cầu
Nhắm mắt tư tưởng ý hầu Phật Tiên
Dơ tay cùi chỏ ngang vai
Ngón cái chận bít lỗ tai mới mầu
Làm cho tinh ñiển ñâu ñầu
Thông cảm bộ ñầu mới rõ thông tri
ðiển chạy bát chánh nhớ ghi
Soi cả các nẻo thông ngay xoáy ñầu
Tay trỏ chận huyệt bộ ñầu
Chận ngay mí tóc ñiển liền tập trung
Lư hương là mách ñiển chung
Trí ý phát triển tiếp cùng thiên không
Nhức ñầu cũng hết cũng thông
Khi trời vận tiếp thiên công mới mầu
Huyệt này thông cảm ñâu ñâu
Báo tin chư Phật cơ cầu ñó con
ðiềm lành xuất hiện vàng son
Hồn Vía mới rõ cứu tinh mới tròn
Trái tim hé hở cho con
Hồn Vía mới biết chẳng còn bị giam
Khớp xương mí mắt hình tròn
Ngón giữa ta chận chẳng còn hồ nghi
Kéo chằn nhè nhẹ một khi
Tim nầy tiếp ñiển chạy mi chơn mày
ðiển này chớp nháng hoài hoài
Không mắt mà thấy mới tài ñó con
Lỗ ghèn thông cảm chẳng còn
Mắt lờ trở sáng chẳng mòn con ngươi
Từ ấy tia sáng bằng mười
Mặt mày tươi tắn con người vui tươi
Ngậm miệng cuốn lưỡi khác người
Nướu răng kế cận chớ lười gắng ghi
Từ ñây an tĩnh nhu mì
Môn ñệ của Phật tu mi mới mầu
Phép Phật biến hóa cơ cầu
Già thì biến trẻ chẳng sầu ñó con
Miệng cười duyên dáng môi son
Công phu cố gắng sống lâu hơn người
Bạc chín khó ñổi vàng mười
Trường sanh trở lại con người thắm tươi
Luyện ñạo công phu chớ lười
Làm cho sức khoẻ con người an khương
ðiển quang soi thấu khớp xương
Trí tuệ khai hấn thông thường thiên cơ
Luyện ñạo an tĩnh ñừng mơ
Mắt mờ trở sáng thiên cơ mới mầu
Trí ý gom tại bộ ñầu
Tánh tâm ñều biết cao sâu tâm người

Dầu cho già trẻ mấy mươi
Trí ñạo hiểu biết bằng mười thế gian
Gánh vàng ñem ñổi chẳng màng
Phép Phật thâu ñặng hơn vàng thế gian
Soi Hồn ñã hết lại sang
Pháp Luân Thường Chuyển mở màn cho con
Di ðà khuyên nhắc các con
Cha Mẹ giao cấu sanh con thuở ñầu
Hình dáng trần cấu cơ cầu
Năm tạng ngủ ỉa ăn sâu cuộc trần
Nuôi thân khôn lớn cõi trần
Làm việc nô lệ bao lần ñó con
Thầy nói ghi tạc vàng son
Ngũ tạng cởi mở chẳng còn như xưa
Chẳng tham chẳng luyến thừa ưa
Ngũ tạng phân tách nào lừa thế gian
Từ ñây tánh ý mở màng
ðiển quang ngũ tạng chạy sang bộ ñầu
Mắt thì ngũ uẩn cơ cầu
ðiển lành ñến ñó ñể hầu việc nay
Bắt ñầu theo Phật hằng ngày
Ngũ uẩn làm chủ dẫn ngay Thiên ðàng
ðiển quang tập hợp mở màng
Cửu khiếu hợp nhứt tia vàng phát ra
Bắt ấn Tam Muội cà sa
Quán Âm Bồ Tát cho ta phép màu
Ngồi ngay xương sống thẳng ñầu
Cánh tay khép lại khít sườn ñó con
Xương sống vũ trụ ngay bon
Cắn răng co lưỡi chẳng còn lo chi
Hít hơi ñầy bụng một khi
Nghẹt hơi lại thở việc chi chớ sờn
Luyện ñạo cố gắng thì hơn
Chết sống chớ sợ ñâu sờn trí ta
Theo Phật nào phải theo ma
Con làm như vậy thì tà phải dang
Từ ñây ñi thẳng một ñàng
Phật là căn bản rõ ràng ñó con
Hồn Vía phải giữ cho tròn
Vốn KHÔNG căn bản nào mòn nào sai
Phật với con cũng một loài
Dương thế cõi tạm tù ñày ñó con
Làm sao cội phúc chớ mòn
Con về chốn cũ cho tròn nghĩa nhơn
Vốn KHÔNG là sợi dây ñờn
ðà ngay nào dạy ñâu sờn ñâu sai
Tu thời chẳng sợ một ai
Tà ma quỷ quái chạy ngay không còn
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Bệnh trần con luyến ñó con
Phiền não sái quấy lại còn tham sân
Sao sao con biết ñạo bần
ðủ ăn nuôi sống ân cần ñó con
Bệnh trần tai hại tiêu mòn
Tà ma khuấy rối bệnh thời hết ngay
Nhức mình biếng nhác phô bày
Công phu luyện ñạo chẳng còn mê say
Dương trần chẳng khỏi một ai
Phiền não sái quấy hoài hoài ñó con
Tu thì hết bệnh vuông tròn
Sống thì lên phẩm chẳng còn u mê
Nam thì hết bịnh ña thê
Nữ thì hết bịnh sa mê cõi trần
Ngày ñêm con phải ân cần
Khỏi lo phiền não là phần vui tươi
Phật ñây vừa nói vừa cười
Uống liều dương thế bằng mười thuốc thang
Dắt con khỏi chốn dương gian
Minh Triết Thiên ðàng gọi lại ñó con
Diêu Trì Kim Mẫu lòng son
Hằng ngày cứu vớt lòng con thêm bàn
Phật nay mới bảo lời tràn
Càn khôn ñịnh ñoạt mở màn ñó con
ðà Phật ñịnh phần vàng son
Hồn về xứ Phật chẳng còn si mê
Sao sao cũng giữ một bề
Pháp Lý thâu ñặng dựa kề Phật Tiên
ðịnh thần thẳng rẳng tịnh yên
Gọi là Thiền ðịnh phép tiên gọi truyền
Văn Phật phổ hóa chơn tiên
Tu thời nẻo chánh khỏi phiền ñó con
Cuốn lưỡi ngậm miệng cho tròn
Cắn răng nhắm mắt nào còn si mê
Gọi con cố gắng trở về
Cảnh Tiên nhà Phật dựa kề bồng lai
Hào quang chớp nháng hoài hoài

Gắng công luyện ñạo ñi ngang Thiên ðàng
Từ ñây trực chỉ một ñàng
Dắt về xứ Phật hơn vàng cho con
Nghĩa nhơn phải giữ cho tròn
Phật Tiên Thần Thánh nào còn chấp nê
Con mau sắp trở lộn về
Trung Thiên thấy Phật dựa kề bên con
ðảnh lễ Phật lạy cho tròn
Quy y theo Phật ñâu còn làm ma
Từ ñây con ñược ta bà
Thiên cung dạo khắp giang hà con qua
Bỉ Ngạn tại ñấy con à
Hà sa ban bố thật là Pháp Luân
Từ ñây thiên biến vạn trình
Ngày ñêm ñảnh lễ phát minh trí lành
Văn Phật là gọi ñàn anh
Võ Phật phụ thuộc ñấu tranh làm gì
Tiên Tiên Phật Phật nhiều kỳ
Hai phái văn võ con thì biết chưa
Luyện ñạo con tỉnh hơn xưa
Ai xúi ñiều quấy con chừa ñó con
Lời Phật như nét vàng son
Pháp Lý cứu bịnh chẳng còn như xưa
Pháp Lý dạy kỹ chớ ngừa
Dạy con theo kịp mới vừa văn minh
Nhơn ñạo là phép trá hình
Vật chất còn vậy tánh tình phải minh
Từ ñây con khỏi lộ trình
Pháp Lý ñạo Phật của mình ñó con
Tu thì linh nghiệm vàng son
Làm ñâu biết ñó chẳng còn hồ nghi
Diệu huyền ban xuống dương thì
Minh triết tại xoáy dương thì phát minh
Khai môn mới mở pháp ñình
Thượng ðế Bồ Tát con minh mới màu
Huyền Thiên Thượng ðế cơ cầu
Thượng ngươn mới mở bắt ñầu ñó con.

ðỗ Thuần Hậu
1963
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
VẤN ðẠO - ðẠI HỘI KY 19 THANH TỊNH
(18/07/2000)
11. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Phóng ñiển ñể hổ trợ” là phóng làm sao?
ðức Thầy: “Phóng ñiển” là các bạn có tu tâm, hướng thượng, thì luồng ñiển ðại Bi kết hợp với luồng ñiển
của chính bạn. Khi các bạn tưởng ñến người ñó, thì luồng ñiển ñược gần ngay, và ñem lại thanh tịnh cứu trợ,
tức khắc. Như, tại sao thế gian từ bao năm nay người ta cứ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát? Nhắc ñến Quán Thế
Âm Bồ Tát thì luồng ñiển ðại Bi chuyển trong tâm thức của người, và thấy ñược hình ảnh hy sinh và tận ñộ
của Ngài. Chính ta còn phải thức tâm.
12. Bạn Ðạo: Thưa Thầy “Vay Pháp, và trả Pháp” thì phải trả làm sao? Có bao nhiêu cách trả?
ðức Thầy: “Vay Pháp, trả Pháp” là trước kia ta không hiểu “Pháp” là gì; không hiểu “Tu sửa” là gì; không
hiểu “Thanh tịnh” là gì? Ngày nay, chúng ta cảm thức ñược một phần về thanh tịnh, ta muốn nói cho người
ñộng loạn dứt khoát theo ñường chúng ta, ñể ñạt tới sự thanh tịnh; thì chúng ta có cơ hội chung vui trong
thanh tịnh.
13. Bạn Ðạo: Thưa Thầy “Chơn giác” là sao?
ðức Thầy: “Chơn giác” là luồng ñiển ngay trung tim bộ ñầu thật sự phát triển ñi lên, và hiểu cặn kẽ mọi sự
việc từ việc nhỏ ñến việc lớn; kêu bằng “Chơn giác.”
14. Bạn Ðạo: Thưa Thầy “Chơn tâm” là sao?
ðức Thầy: “Chơn tâm” là chúng ta, người tu, thành tâm tham thiền, luồng ñiển trung tâm bộ ñầu xuất phát
ñi lên, thì óc của bạn có những cảm thức mới mẻ, hay ho, ñễ tận ñộ quần sanh. Khi người ñược gần con
người ñộng loạn thì có những cơ hội phân giải cho họ.
15. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, con tu Pháp Lý Vô Vi một thời gian; nay ñi, ñứng, nằm, ngồi, khi ý vừa nghĩ ñến
niệm Phật là bộ ñầu rút ñiển. Tuy hồn và vía chưa tương hội như Thầy và ông Tư ñã kể trong sách, tuy
chưa xuất hồn ñi học ñạo, nhưng trụ ñiển trên bộ ñầu rất dễ không khó khăn. Như vậy có bổ ích gì trên
ñường tu?
ðức Thầy: ðó cũng là một tập quán tốt. Các bạn tu ñể lập lại hai luồng ñiển Âm, Dương trong cơ tạng hội
tụ ngay trung tim bộ ñầu. Thì “Tâm tưởng, Sự thành:” tưởng tới ñó thì nó tới ñó, phân giải rõ rệt; vì ñó là
ánh sáng Vô Vi thanh tịnh. Nhân sinh ñạt ñược tới ñó, thật sự vui trong thanh tịnh.
16. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao tự cho mình là “Xây dựng và nhịn nhục”?
ðức Thầy: Tự tu mới là thật sự xây dựng; dứt bỏ Hồng Trần, dứt bỏ tánh tham, mới thật sự thanh nhẹ tiến
tốt.
17. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, “Thế Huyền Kinh” là gì? Xin Thầy giảng chi tiết một chút cho chúng con dễ hiểu.
ðức Thầy: “Thế Huyền Kinh” là, con người ở thế gian, Trời sanh ra, hoạt ñộng, ñi ñứng, ñã có cái Thế rồi.
Mà sự Huyền diệu phát triển về tâm linh, là tất cả những thần kinh phát triển, ñi lên; kêu bằng “ðạo”. Nếu
chúng ta tu mà không hiểu mình và không sửa mình, không hỗ trợ cho Tiểu Thiên Ðịa này phát triển; là vô
vọng: tu mấy chục năm rồi cũng vậy ñó thôi, không phát triển ñược. Vì trung tâm thần kinh chằng chịt của
con người, khối óc liên hệ với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ; mà nếu “Tôi ñã ñạt thanh tịnh rồi,”
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thì chúng ta sẽ thông cảm và xây dựng rõ rệt theo chiều hướng của Trung Tâm Sinh Lực của Càn Khôn Vũ
Trụ: con người thấy rõ nhiệm vụ của sự hiện diện của chính mình tại mặt ñất, làm gì, và sẽ ñi ñâu.
18. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tình Ðạo và tình người có khác nhau không ? Nếu có khác thì khác như thế nào?
ðức Thầy: Có Ðời, có Ðạo. ðời thì theo cái ñường ngắn ngủi, khai mở tâm thức: thua một chút cũng không
chịu, cũng tiến tới, muốn ñạt tới mục ñích. Ðó là Ðời. Còn Ðạo là quân bình tâm thức; tự dâng hiến sáng trí
của chính mình mà tiến hóa.
19. Bạn Ðạo: Khi gặp Thầy hay khi xa Thầy, dù bất cứ nơi nào, nhưng mỗi khi ý nghĩ ñến Thầy thì ñiển rút
mạnh ñi thẳng lên, là sao? Mỗi lần như vậy là tâm tư thanh nhẹ; trong tâm cảm thấy rất ấm áp, gần
Thầy một cách lạ lùng. Xin Thầy giảng dạy cho chúng con biết về sự liên hệ này.
ðức Thầy: ðó mới thật sự tâm ñồng hành, chung tiến tới sự thanh nhẹ của Càn Khôn Vũ Trụ, là một. Cho
nên, tôi thường nói ở thế gian chỉ có một Ðạo: ñó là ñạo Tình Thương và Ðạo Ðức. Có bao nhiêu ñó mà làm
không ñược! Lục ñục xẩy ra chiến tranh, ñủ chuyện. Nếu mà chúng ta, người tu Vô Vi, biết lên cõi thanh
nhẹ, tưởng ñến người ñồng hành, thì chúng ta cũng ñược thanh nhẹ, tự cứu vớt lấy mình, và thăng hoa tốt
ñẹp trong giây phút thiêng liêng ñó.
20. Bạn Ðạo: Thưa Thầy, tại sao chịu phục vụ vô cùng như ý Trời, ý Chúa, thì sẽ ñược thanh tịnh ở ñó?
ðức Thầy: Cho nên, Ðời hay so ño, nên mới có chiến tranh. Chúng ta phục vụ tận tâm, tận tình; việc làm
chúng ta dũng mãnh trong thanh tịnh, óc sáng, trí thông minh.

Bộ video Thiên ðàng Du Ký tại Thiền Viện Vĩ Kiên năm 1987
Xin kính mời quý vị dành thời giờ coi lại video Thiên ðàng Du Ký tại Thiền Viện Vĩ Kiên năm 1987 mới
ñể trên vô vi trang nhà. Ba khóa học: Khóa Thức Tâm, Khóa Nhịn Nhục và Khóa Tình Thương năm 1987
ñã ñược ðức Thầy ñọc và minh giải sách Thiên ðàng Du Ký.
Lời ðức Thầy Phân Giải:
"Nghe thuyết pháp nhưng sự lĩnh hội có bao nhiêu? Cho nên thời ñại văn minh ñã cho chúng ta có cơ hội
thâu băng. ðể nghe - ñể nghiệm - ñể xét - ñể truy - ñể tầm -ñể thức. Cho nên cái nguồn văn minh ñến, ñem
lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ tu nhanh hơn, rút ngắn thì giờ hơn và dễ tiến hơn. Thấy rỏ chổ này vì chúng
ta có phương tiện. Ngày ñêm các bạn ở trong cái chổ tu do cũng như tiên cảnh ở thế gian. Phương tiện gì
cũng ñầy ñủ cho các bạn hết, chỉ có thiếu tu thôi! Tiền bạc có, quần áo ñủ, nhà của có, cái gì cũng có! Chỉ
có thiếu tu. Nhưng mà những người tu ñắc ñạo ñã cho tất cả tài liệu cho chúng ta biết mà chúng ta không
thực hành thì uổng một kiếp người! Phải bỏ công ra - phải nghiên cứu - phải truy tầm - phải thực hành mới
tiến. Còn không chịu truy tầm - không chịu thực hành - không bao giờ tiến."
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=977&Itemid=272
http://www.vovi.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8Hnx3wb9UdDN9MdpZTwwVibDB
Ban Kỹ Thuật Kính Mời
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THÔNG BÁO CỦA HỘI AÍ HỮU VÔ VI NAM CALIFORNIA
Thể theo lời yêu cầu của nhiều bạn ñạo tham gia sinh hoạt buổi tu học tại Thiền Viện Vĩ Kiên nhân dịp Lễ
Tưởng Niệm ðức Thầy tháng 9 vừa qua. Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California vừa upload mười video clip
Chơn Ngôn của ðức Thầy trên youtube. Xin quý bạn ñạo vào trang nhà vovilax.org và bấm vào video, sẽ
thấy link “Tìm Hiểu và học hỏi Chơn Ngôn của ðức Thầy” hoặc có thể vào trực tiếp trang video theo link
sau ñây:
http://www.vovilax.org/comms/liveVideo.htm
Chân thành cảm ơn và mến chúc quý bạn ñạo luôn vui tiến !
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin cầu nguyện cho mẹ của bạn ñạo Giàu và Lợi..
Xin quí ban ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bà MÃ THỊ BẢY (7) Mất ngày 25/8 âm lịch năm Ất
Mùi ,lúc 11 giờ 40 tại Hiệp Bình Phước Quận Thủ ðức , hưởng thọ 90 tuổi ðược siêu thăng tịnh ñộ
Bạn ñạo Giàu và Lợi Quận Thủ ðức xin kính báo..

8 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 8/12

THƠ BẠN ðẠO
Thoát Tù
(Bài Thơ "Thoát Tù" này do Tính ðoàn - Boston
và Thủy Bùi - Missouri sáng tác)
Cố gắng công phu ñể thoát tù
Chuyện ñời chỉ dạy ñể học ngu
Tham sân hỷ nộ ñều khổ trược
Học nhẫn học ngu ñể thoát tù
Tính ðoàn - Boston. 08/27/2014
Bao lần ñời khảo tới lu bù
Ai ơi! có biết cảnh học ngu?
Bao người ñiên ñảo vì tranh chấp
Vì danh, vì lợi, vì tiền xu
Tiền xu chẳng giải tâm mê mù
Chẳng làm thanh nhẹ chỉ có tu
Ôm tiền danh lợi chẳng siêu thoát
Vì ta là một tội hồn tù
Tội hồn bị giam trong ngục tù
Tâm linh ñau khổ tối mờ lu
Ai ơi! hãy tu giải nghiệp chướng
Niệm Phật, thiền ñịnh ta thoát tù.
Thủy Bùi - Missouri 08/27/14.
Tại tù cảnh khổ bởi thiếu tu
Bởi quá tham lam nên bị tù
Chữ ngu không học, học tiền xu
Bởi thế cho nên mới bị tù
Bị tù chưa biết mình thiếu tu
Cứ mãi cầu xin khóc lu bù
Có ai cứu ñược bằng tự cứu
Học nhẫn học ngu ñể thoát tù
Tính ðoàn - Boston. 08/27/2014

Học nhẫn, học ngu còn chưa ñủ
Phải học soi hồn, thở, thiền tu
Giải trược, sửa tánh, hồn minh sáng
Mở ñường hồn tiến thoát ngục tù
Thủy Bùi - Missouri 08/27/14.
Thoát tù hồn nhẹ ñược phiêu lưu.
Pháp lý nghe qua giải mê mù.
Tu ñạt hành thông hồn thanh nhẹ.
Vô Vi khai triển dịu pháp tu.
Tính ðoàn - Boston. 08/27/2014

ðức Thầy ñã thoát khỏi ngục tù
Chỉ dạy bạn ñạo cùng ñồng tu
Khoa Học Huyền Bí Vô Vi Pháp
Pháp môn huyền dịu rất ñặc thù
ðặc thù không giống mọi pháp tu
Trong lúc Thiền ðịnh ta ngủ ru
Soi Hồn chẳng thấy trong mọi pháp
Hành thông Pháp Luân tiến vù vù
Tu tiến cảm nhận như cây dù
Rút trên ñỉnh ñầu lúc công phu
Thiền thở dọn hồn cho sạch sẻ
Từ bi khai mở cũng nhờ tu
Soi Hồn trí sáng tâm an du
Pháp Luân giải trược, giải tâm mù
Thiền ðịnh tâm an nhẹ thanh thoát
Tâm an, Trí ñịnh Hồn thoát tù
Ai ơi! muốn thoát ñược ngục tù
Hành Pháp Vô Vi, năng công phu
Ba pháp hành chuyên và sửa tánh
Niệm Phật chuyên cần sẽ thoát tù.
Thủy Bùi - Missouri 08/27/2014.
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THÔNG BÁO VỀ KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU 2016
Erbach, ngày 01 tháng 11 năm 2015
VT 013/14-16/HAHVVðQ

THƯ MỜI
Về việc: Tham Gia KSC Âu Châu Duyên Lành tại ðức năm 2016
Duyên lành tái ngộ hướng thanh cao
Cùng chung học hỏi rõ sắc màu
Chung thiền thanh tịnh duyên tình thức
ðại hội tâm linh ñủ sắc màu

Lương Sĩ Hằng
Kính chào quý Bạn ðạo!
ðể duy trì thanh ñiển ban chiếu của Bề Trên và sự ấm cúng trong tinh thần trao ñổi ñạo pháp giữa Bạn ðạo với nhau
trong KSC Âu Châu Viễn Lưu tại Pháp quốc và Hội Tụ Dứt Khoát tại Bỉ quốc hai năm vừa qua, khóa sống chung
Âu Châu Duyên Lành 2016 sẽ ñược tiếp tục diễn ra tại ðức quốc.
•
•
•

Thời gian: 05 – 08.05.2016
ðịa ñiểm: Khách Sạn Mercure, Anton-Flettner-Strasse 8, 65479 Raunheim
Lệ phí và thời hạn ghi danh xin quý Bạn ðạo vui lòng xem trong phiếu ghi danh ñính kèm.

Duyên lành ñã cho KSC Âu Châu 2016 tại ðức trùng hợp ñúng vào dịp kỷ niệm 10 năm Trụ Sở Minh Tâm, vì vậy
nhân dịp KSC lần này Hội Ái Hữu Vô Vi ðức Quốc chúng tôi rất vinh hạnh ñược ñón tiếp Bạn ðạo khắp nơi ñến
thăm Trụ Sở. Tại ñây, Hội ðức sẽ giới thiệu về Trụ Sở, về sự hoạt ñộng của Hội và mời Quý Bạn ðạo một buổi ăn
trưa. Sau ñó chúng ta sẽ cùng nhau trao ñổi tu học theo chương trình của khóa sống chung tại Trụ Sở.
Chúng tôi trân trọng kính mời quý Bạn ðạo Âu Châu nói riêng và quý Bạn ðạo trên toàn thế giới nói chung ñến tham
dự khóa sống chung Âu Châu 2016. Sự tham dự ñông ñủ của quý Bạn ðạo sẽ là một niềm vui và cũng là niềm khích
lệ tinh thần cho ban tổ chức Khóa Sống Chung, cũng như tất cả Bạn ðạo ðức chúng tôi.
Kính chúc quý Bạn ðạo thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn.
TM Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi ðức Quốc
HT. Trịnh ðình Oát
Tel. 06062 9557248 (nếu không gặp quý Bạn ðạo vui lòng ñể lại lời nhắn vào máy nhắn tin)
Email: oattrinhdinh@yahoo.com
www.vovi-ducquoc.de
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PHIẾU GHI DANH
Khóa Sống Chung Âu Châu
DUYÊN LÀNH 2016 – ðỨC QUỐC
05.05.2016 – 08.05.2016
Hotel Mercure (Wings Frankfurt Airport)
Anton-Flettner-Strasse 8, 65479 Raunheim, GERMANY
Họ và Tên (theo Passport): _______________________________________________Nam [ ]

Nữ [ ]

ðịa chỉ (tên ñường và số nhà): ___________________________________________________________
Thành phố: _________________________ Mã số vùng: _________ Quốc gia: __________________
ðiện thoại: _________________________ Email: _________________________________________
Tên người nhà (liên lạc khi khẩn cấp): ________________________ ðiện thoại: _________________
Hạn chót ghi danh và ñóng lệ phí: 01.03.2016
Nếu Bạn ðạo hủy bỏ ghi danh:

• Nếu hủy bỏ từ 02.03.2016 ñến 01.04.2016, khách sạn hoàn trả 25% lệ phí.
• Nếu hủy bỏ sau ngày 01.04.2016, khách sạn không hoàn trả lại lệ phí.
Khách sạn dành cho chúng ta 60 phòng ñôi và 10 phòng ñơn ở dãy nhà chính. Số phòng có giới hạn này sẽ ưu
tiên cho Bạn ðạo ghi danh sớm.

Lệ phí trọn khóa
mỗi người
Phòng ở 3 ñêm
Ăn sáng, trưa, chiều
+ Xe Bus du ngoạn
Phòng ở trước hoặc sau
KSC + ăn sáng

Phòng
1 người lớn

Phòng
2 người lớn

Trẻ em tới 16 tuổi
chung phòng 2 người lớn

330 Euro

270 Euro

80 Euro

44 Euro / ngày

26 Euro / ngày

13 Euro / ngày

Lưu ý: Mỗi phòng chỉ ñược tối ña 2 người lớn và 1 trẻ em. Lệ phí ñã trừ bữa ăn trưa tại Trụ Sở Minh Tâm (Hội ðức
mời)
Gia ñình ở chung phòng ñiền chung một phiếu:
Họ và tên

Tuổi

Lệ phí

Tổng cộng lệ phí KSC
Tổng cộng lệ phí KSC + Phòng trước và sau KSC
Xin sắp chung phòng với bạn ñạo (ghi danh và ñóng lệ phí riêng): _____________________________
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THÔNG TIN GHI DANH

ðức
Bạn ñạo tại ðức và các nước khác xin ghi danh và ñóng lệ phí cho anh Nguyễn Văn Quan
Kantstr. 18
63454 Hanau, GERMANY
Tel.: (0049) – (0)6181 28988, Email: vqnguyen@gmx.de
Lệ phí chuyển vào trương mục: VOVI Freundschaftsvereinigung e.V.
Ngân hàng:
VR Bank Schlüchtern-Birstein eG
Konto-Nr:
5636930
BLZ:
53061313
IBAN:
DE57 5306 1313 0005 6369 30
BIC:
GENODE51SLU
Verwendungszweck: SEMINAR 2016

Pháp
Bạn ñạo tại Pháp xin ghi danh và ñóng lệ phí cho anh Huỳnh Minh Bảo
178 Rue de l’Université
75007 Paris, FRANCE
Tel.: (0033) – (0)145502912, Email: vovifrance@yahoo.fr
Lệ phí chuyển vào trương mục: Association Vovi France
Ngân hàng:
SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France
IBAN:
FR76 30003 03290 00037266125 14
BIC:
SOGEFRPP

Bỉ
Bạn ñạo tại Bỉ xin ghi danh và ñóng lệ phí cho chị Lê Thị Kim Phụng, thiền ñường Bruxelles
53-55 Avenue Paul Deschanel, boite 17
1030 Bruxelles, BELGIQUE
Tel: (0032) – (0)22191016, Email: thikimphungle88@gmail.com
Lệ phí chuyển vào trương mục: LE THI KIM PHUNG
Ngân hàng :
ARGENTA
IBAN:
BE13 9730 8236 3239

BIC:

ARSPBE22

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc Ban tổ chức – HAHVV ðức: Trịnh ðình Oát
Tel.: (0049) – (0)17623248315, Email: oattrinhdinh@yahoo.com
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