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Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Tham Daâm
Ñoå nôï tham daâm gieo nghieäp chöôùng
Caøn khoân phaân giaûi lyù voâ thöôøng
Töø bi taän ñoä ñöôøng chung tieán
Deïp boû tham daâm töï xeùt töôøng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 27/03/99 đến 02/04/99
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 tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ gi
ai 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) Tu mà không có lập trường thì sao ?
2) Người tu thiếu nhịn nhục và khiêm nhường sẽ đi đến đâu ?
3) Người tu muốn kiểm soát tất cả tại sao ?
4) Người tu cần kính trọng đường lối tự hành hay không ?
5) Tu thực hành mà không chịu sửa có hữu ích gì không ?
6) Thương mình thì phải thương làm sao ?
7) Muốn chọn hội trưởng tốt thì phải chọn loại người nào mới đúng ?
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1) Monaco, 27/03/99 4 : 30 AM
Hỏi : Tu mà không có lập trường thì sao ?
Ðáp : Thưa người tu mà không có lập trường thì
rất nguy hiểm khi mất tự chủ
Kệ :
Tâm không thành lập trường không vững
Thiếu quyết tâm khó đạt tiến tầng
Vời vợi trời cao khó hội nhập
Tâm linh giao động khó phân tầm

3) Monaco, 29/03/99 8 : 50 AM
Hỏi : Người tu muốn kiểm soát tất cả tại sao ?
Ðáp : Thưa người tu thiếu khiêm nhường độc tài
muốn kiểm soát tất cả tạo tội cho chính mình
tưởng lầm là mình hay
Kệ :
Học một ngành nghề trí tưởng minh
Ðâu dè quẩn trí chưa rõ mình
Tưởng ai cũng thích tình gieo động
Tạo loạn không hay tự hại mình
5) Monaco, 31/03/99 4 : 50 AM
Hỏi : Tu thực hành mà không chịu sửa có hữu
ích gì không ?
Ðáp : Tu thực hành mà không chịu sửa, nuôi
dưỡng tánh hư tật xấu, chuyên môn vạch lá tìm
sâu, khơi dậy và xách động chuyện đời, hoàn
toàn không hữu ích cho tâm lẫn thân
Kệ :
Dấy động tùm lum khó học hiền
Tạo mê tưởng thật lại không yên
Tình thâm tan vỡ tăng lòng động
Chẳng ai ủng hộ tự mình riêng

2) Monaco, 28/03/99 6 : 25 AM
Hỏi : Người tu thiếu nhịn nhục và khiêm nhường
sẽ đi đến đâu ?
Ðáp : Thưa người tu còn tự ái lúc nào cũng muốn
hơn người khác, tự tạo nhiều điều rủ ren sai lầm
mà không hay
Kệ :
Tu không tự giác vẫn sai lầm
Thực hiện những điều ràng buộc tâm
Khó khổ la lô mình bậc nhứt
Ðâu dè tạo khổ khó tham tầm
4) Monaco, 30/03/99 5 : 00 AM
Hỏi : Người tu cần kính trọng đường lối tự hành
hay không ?
Ðáp : Thưa người tu rất cần đường lối của chính
mình đang hành, rất cần thiết cho tâm lẫn thân,
không nên nghe chuyện thị phi ở ngoài tai
Kệ :
Thực hành chất phát tiến thân tùy
Chẳng có lầm than chẳng ngại nghi
Tiến hóa tùy duyên Trời tận độ
Thực hành chất phát chẳng cần nghi
6) Monaco, 01/04/99 4 : 35 AM
Hỏi : Thương mình thì phải thương làm sao ?
Ðáp : Muốn thương mình thì phải tu thân sửa
mình không nên động hay lợi dụng người khác,
không lợi và đẻ ra nhiều chuyện không hay cho
chính mình
Kệ :
Tọc mạch thêm lo khổ chính mình
Tâm linh không tiến khổ tâm mình
Tánh tình không đổi gieo loạn động
Khổ hạnh không tu muốn giao tình

7) Monaco, 02/04/99 1 : 30 AM
Hỏi : Muốn chọn hội trưởng tốt thì phải chọn loại người nào mới đúng ?
Ðáp : Thưa muốn chọn hội trưởng phục vụ tốt thì phải chọn loại người tu thiền và dứt khoát, có đạo
đức và tinh thần phục vụ cho chung
Kệ :
Chọn người đạo đức giúp nhơn sanh
Quí tưởng trời cao tự thực hành
Giải tiến tâm linh giải nghiệp lực
Thành tâm phục vụ ý chung hành
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Trong lúc ngồi thiền cảm nhận như có luồng điển kéo lưng thẳng ra, như vậy là sao?
Khi chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng đắn thì xương sống nó thông suốt, kéo thẳng đi
lên, luồng điển của ta xuất phát hoà hợp với luồng điển bên trên nó kéo rút đi lên được, chớ không có
luồng điển nào chung vô thể xác chúng ta đi lên đâu. Chúng ta hành triển, mở ra, hòa hợp hội nhập
với bên trên mới rút chúng ta đi lên. Cho nên nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút. Nó
nhẹ vô cùng là vậy.
Hỏi: Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngại khả năng của chính mình?
Ðáp: Chỉ có giải rồi thấy. Như căn nhà chúng ta rác nhiều quá, lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng và
món nào không hữu dụng, hữu dụng thì chúng ta xài, không hữu thì chúng ta liệng nó đi. Cái tâm thức
của chúng ta cũng vậy. Nhờ Pháp Luân Thường Chuyển thanh lọc, từ khí trược tiến tới khí thanh thì
toàn thân hữu dụng.
THƠ

Tiếng Thét Hư-Không
Hữu thời trực thượng cô-phong lỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái-hư.
Không-Lộ Thiền-Sư.

Tiếng thét vang to giữa đất trời
Bừng vang rúng động cả trùng-khơi !
Âm-ba lồng-lộng tràn thanh-vắng ;
Dư-hưởng rền ngân chuyển khắp nơi.
Lắng nghe tiếng thét hư-không đó,
Thầm biết trần-gian thiếu một Người.
Ngâm đến bài Thơ nào thủa trước…
Lòng vang tiếng thét tận muôn đời !
Toulouse, ngày 26-05-2008.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.
Ta Muốn Hỏi Ai
Thơ nay chỉ có một vần
Như xưa muốn được một lần hỏi ai.
T.Q.T.

Ta muốn hỏi ai chỉ một câu …
Mà ngày tháng lại quá trôi mau :
Câu ta muốn hỏi mà chưa hỏi
Mấy chục năm dài biến mất đâu !
[
Ta muốn hỏi ai chỉ một câu …
Mà rồi ngần-ngại bấy nhiêu lâu !
Bao giờ biết đến bao giờ được
Hỏi một câu chờ đã quá lâu ?

[
Ta muốn hỏi ai chỉ một câu …
Mà không hỏi được bởi vì đâu ?
Trong tâm vắng-lặng hoài ngân tiếng
Lời muốn hỏi ai tự thủa đầu !
[
Ta muốn hỏi ai chỉ một câu …
Một câu chan-chứa vạn ngàn câu ;
Cho nên câu hỏi thành vô-nghĩa
Chẳng biết nói chi để mở đầu !
[
Ta muốn hỏi ai chỉ một câu …
Mà ta chờ đợi biết bao lâu !
Để rồi câu hỏi đành không hỏi
Thành những bài Thơ đủ sắc màu …
Toulouse, ngày 29-05-2003.
Trịnh Quang Thắng.
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MỪNG XUÂN MỪNG THỌ TUỔI THẦY
***************
Năm nay sinh nhật Đức Thầy
Nhìn cha già yếu thân gầy con đau
Nhìn Thầy rơi lệ thương sao
Mừng thầy thêm thọ tuổi cao gần trời
Mỗi năm nhìn cảnh xa vời
Đàn con ở lại tự bơi bể trần
Thầy thương nấng ná bao lần
Bao phen nhập diệt nhìn trần lệ rơi
Nhiều con chưa đủ để bơi
Quay về ngự xác trần đời bịnh đau
Nuông chiều chẳng để núng nao
Phân thân phóng điển nâng cao gieo hiền
Trên cao chánh điển Vĩ Kiên
Nối liền ánh sáng thân miền độ sinh
Mỗi năm viễn tiến huyền thiên
Thưa cha bạn đạo vẫn yên giữ thiền
Từ khi Thầy bịnh giữ kiên
Không ai chao đảo vẫn liền tâm cha
Thầy thương gánh trược chúng ta
Thương cha tự độ để cha vui già
Phúc Tâm Cà Mau 1/1/2009

===
GIÓ XUÂN
Vi vu thanh nhẹ gió sang Xuân
Ðã mấy mùa Xuân đã bấy lần
Có khổ cùng vui đường cất bước
Còn thanh lẫn trược đạo chuyên cần
Ðam mê hẳn bởi tình vương vấn
Khó khổ cũng vì tánh đọ phân
Nay gió Xuân về vui pháp giới
Tiền tình duyên nghiệp bỏ buông dần.
Phú-Nhuận, 19-12-2008
Thiền sinh Phương.
====
HỘI NGỘ CHÚC XUÂN
HỘI tụ chung vui Kỹ Sửu Xuân
NGỘ Thầy ngộ bạn tiệc tưng bừng
CHÚC nhau khai sáng trong thiền định
XUÂN mới trình Thầy điển sáng trưng
SUM hợp Ðạo Mầu khai triển mãi
VẦY cùng Thanh Ðiển chẳng hề lưng
MỪNG vui thệ nguyện không lay chuyển
TẾT đến vun bồi Ðiển thịnh hưng.
TÐ. Phú-Nhuận, 23-12-2008
THIỀN TÂM

TÂN XUÂN
Xuân về bẻ lá mai ra
Nam Mô ý niệm Di Ðà trợ thân
Ðầu Xuân kính chúc xa gần
Tân niên Kỹ Sửu ân cần siêng năng
Tọa thiền chí tịnh tu thân
Hòa cùng Ðiển giới tam tầng thanh cao
Ý thời tiếp Ðiển Trời cao
Mừng Xuân Hành Ðạo cùng nhau độ đời.
Tân Phú, 24-12-2008
Minh Vô Vi.
====
BẦN SĨ VUI XUÂN
Thanh thản đón Xuân chẳng có lo,
Tết nghèo tiệc nhỏ, giàu bày to.
Rình rang rượt thịt, sao kêu hảnh !
Ðạm bạc muối dưa, há thẹn thò !
Sướng khổ vẫn chung trong nhịp thở,
Giàu nghèo cũng gặp giữa nhà mồ.
Thôi thì duyên đến vui chào đón,
Nghiệp dứt chia tay, há phải lo !
TÐ. Phú Nhuận, 25-12-2008
Thiền Ðăng.
===
CHÚC XUÂN KỸ SỬU
KỸ xét đàng tu kẻo lạc đường
SỬU này thử thách lắm tai ương
TÂN Dân Thánh Ðức chiêu hiền sĩ
NIÊN Hiệu Di Ðà khắp bốn phương
CHÚC phúc người đời minh lý Ðạo
BẠN tu Pháp Lý sống yêu thương
VÔ sanh vô ngã, tâm thường tịnh
VI diệu sắc không, biến khôn lường.
Dĩ An, 01-01-2009
Nguyễn Hiền.
====
TẾT NGHÈO
Năm nay ăn Tết chắc là nghèo
Dưa hấu muối rau ít tẻo teo
Ðạo quán bế môn không khách viếng
Nhà Thiền đóng cửa chẳng ai đeo
Cả đời tu tánh, không nên nết
Vài tháng sửa tâm, lại quá bèo
Kìa Quỉ Vô Thường mang tấm kiếng
Thấy mình trong đó ngủ chèo queo.
TÐ. Phú Nhuận, 24/12/2008
Thiền sinh Phương.
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ÐÔI ÐIỀU SUY GẪM !
Lại một Mùa Xuân nữa đến rồi
Mỗi người lại thêm một tuổi đời
Song Hồn ta trẻ hoài, vui mãi
Chỉ thấy thương yêu cứ đắp bồi.
Nhìn thế gian mỗi người mỗi cảnh
Người thì thanh thản, kẻ tranh giành
Song đâu cũng là bài học quí
Dẫn tiến tâm linh, trược với thanh.
Pháp Lý Vô Vi, Thầy đã dạy
Bằng lòng chấp nhận mới là hay
Bài đến đâu ta hành đến đó
Tâm KHÔNG hóa giải, chẳng hề lay.
Ngày đêm niệm Phật công phu gắng
Thanh điển trau dồi mãi mãi tăng
Thương yêu tha thứ, dìu nhau tiến
Hạnh phúc bao la vẫn thường hằng.
Tân Phú, 23-13-2008
Thanh Dũng.
====
XUÂN NGÂN NGA
Xuân nào cũng vậy thôi mà
Từ Giao Thừa đến Mùng Ba hạ màn
Chờ Xuân mòn mõi, nồng nàn
Bao ngày, bao tháng, bước sang Xuân về.
Ðộng lòng Xuân đến tràn trề
Gởi niềm thương mến về quê xa vời
Xuân nồng thắm đến Xuân đời
Xuân tươi trẻ mãi tuyệt vời Xuân chưa.
Nào cùng chốn cũ quê xưa
Nào như nỗi nhớ như chưa phai tàn
Ðông tàn mới thấy Xuân sang
Người chưa xa lắm lỡ làng chút thôi.
Chưa gần băng giá tuyết rơi
Xuân mang chút lạnh chút đời của Xuân
Một Trời rực rỡ sắc Xuân
Ai nhìn ai khỏi rưng rưng chạnh lòng.
Nghìn Xuân vạn nỗi nhớ mong
Chờ trông gì nữa Xuân lòng trong nhau
Ðêm đêm giờ Tý nhiệm mầu
Tìm nhau biển rộng trời cao trong này.
Ðêm đêm mới biết điều hay

Sông dài biển rộng có ngày vượt qua
La cà trần thế mặn mà
Ðến bao Xuân nữa mới ra đường về.
Ðường dài trần thế lê thê
Thế nên Xuân đến Xuân về ngân nga
Ngày Xuân nồng ấm vang xa
Biết đâu trong cõi Ta Bà Xuân an.
Dạo chơi khắp nẻo trần gian
Ðâu đâu cũng gặp Thiên Ðàng trên môi
Xuân làm xoa dịu tình đời
Thì bao trắc trở sẽ thôi lỡ làng.
Lòng vui cứ ngỡ Xuân sang
Còn Xuân đợi đến Xuân tàn mới Xuân
Ðến khi Trời Ðất tưng bừng
Mùa Xuân thỏ thẻ rằng Xuân đã về.
Ðêm đêm lòng ngỡ say mê
Từ trong lặng lẽ Xuân về đến đâu
Tầm Xuân còn mãi phương nào
Nơi đây đầy ắp ngọt ngào hương Xuân.
Tân Bình, 10-12-2008
Từ Hùng.
===
XUÂN VUI CÙNG BẠN ÐẠO
Xuân thắm tình ta nhớ bạn thiền
Chúc mừng Kỹ Sửu đạo thâm uyên
Soi gương Pháp Lý ơn Thầy Tổ
Mãi mãi thăng hoa chất phác hiền
Ðời Ðạo song hành luôn vững bước
Bao người tu học tự tâm yên
Thương yêu tha thứ như Thầy Tám
Xứng đáng trò ngoan của Phật truyền
Cương quyết theo Thầy không nản chí
Bền lòng tu tịnh ngộ thiên huyền
Xa rời tranh chấp, gieo tâm tốt
Ðẹp mãi thanh quang, tạo phúc điền
Thế giới dập dồn tăng khảo thí
Hồn linh thanh nhẹ bớt lo phiền
An vui hành triển bình tâm tiến
Phúc báu theo Thầy bước Thượng Thiên.
Thanh Ða, 28-12-2008
Tư Ếch Chợ Ðời.
===
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Phu Phụ Từ Ân
Nhìn qua người bạn đời bên cạnh
Bỗng thấy ngàn xuân hiện trở về
Uống cạn ân tình trong đáy mắt
Một đời ôm trọn nghiã phu thê
Bao năm cùng thăng trầm cuộc thế
Vợ chồng vẫn mãi mãi dìu nhau
Suốt cuộc đời theo lời Thương Đế
Yêu thương và nương tựa vào nhau
Em tảo tần qua bao ngày tháng
Mẹ sanh anh, em là kẻ nuôi anh
Nói sao hết biển tình chồng vợ
Trời ban cho nhân đạo thực hành
Đời hiện hữu dẫu không thành đạo
Cũng một lòng dạy dỗ cho nhau
Làm hiền nhơn tự tòng diệu pháp
Tự tình thông tự tiến thanh cao
Theo định luật trụ sanh hoại diệt
Kiếp vị lai mình tiếp tục duyên lành
Trời Phật cười ban ân cho hai đứa
Đường trung dung hai đứa nhịp chung hành…
Nguyễn Quang Hải-Cơ
Jacksonville, Florida
===
Lục Bát Thiền
(7 ngày mưa qua)

mưa trơn đất khách
mình tôi niệm hành
trên đồi
nhìn xuống
sông xanh
như thời gian chảy
đẩy nhanh thuyền từ
thứ năm…
mưa sấm
gầm gừ
soi cây rủ lá
đời như đứng dòng
nước mưa nặng trĩu
cành cong
hướng Không
lữ khách
một lòng giải mê
thứ sáu…
lục tự hướng về
dẫu trời mưa đổ
sơn khê ướt dầm
Trời thương
mưa pháp tình thâm
học bài kiên nhẫn
tự tầm giải khai
thứ bảy…

thứ hai…

nhìn ngắm hình hài
nửa đời tu sửa
bạc phai mái đầu

thức giấc nhìn trời
nghe mưa
nằm thở
chuyển dời tâm thân

thực hành
diệu pháp nhiệm mầu
cho hồn buông bỏ
đến đầu bến xưa

mưa rơi
giọt nước
trong ngần
Chiếu Minh điển chạy
giải dần tham sân

chủ nhựt…

thứ ba…
chân bước vô ngần
phố sương
mưa bụi
mây vần vũ trôi
niệm hành
hồn trở về ngôi
càn khôn thường chuyển
mở lời trong tôi
thứ tư…

trời vẫn mù mưa
càng khơi lục tự
càng đưa đỉnh đầu
hòa thanh
điển rút lên mau
hồn quy nguyên điển
một màu diệu thanh…
7 ngày mưa gió đầu gành
mưa qua phố núi
vẫn hành vẫn tu…
Nguyễn Quang Hải-Cơ
Một tuần mưa gió tại Seattle, WA

leo dốc lên đồi
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Thư của Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington
Thủ Đô Washington, January 6, 2009

Kính gởi : Anh Thanh Hòa và Dương như Tùng ,
Cùng quý anh chị trong ban tổ chức Du Thuyền Mexico .

Kính thưa quý anh chị ,
Theo thiển ý của tôi ,quý anh chị xin tổ chức du thuyền Đại Hội là một việc làm không phải . Và lại
thông báo đó là Đại Hội Vô Vi thế giới kỳ thứ 28 năm 2009, lại càng không phải nữa . Vì chỉ có một
tổ chức Đại Hội Vô Vi Thế Giới kỳ 28 “ Khai Triển “ năm 2009 và Lễ Thượng Thọ Sinh Nhật Đức
Thầy, được tổ chức tại hotel GayLord Texan Resort & Convention Center – Dallas,Texas,USA; từ
22/11/2009 đến 26/11/2009 .
Địa điểm và Hotel đều được Đức Thầy hướng dẫn ,với sự làm việc của 8 vị hội trưởng mà Đức
Thầy đã đồng ý .
Đúng ra ,quý anh chị có thể xin tổ chức khóa sống chung thì đúng hơn. Nếu như quý anh chị muốn
Đức Thầy đi chơi giải trí ,nhân dịp để bạn đạo đi chung cho vui , thì đây là cuộc du thuyền thưởng
ngoạn dành cho những bạn đạo có thời giờ và dư giả tiền bạc .Hơn nữa ,nếu quý anh chị thật sự quý
thương Đức Thầy ,với từng tuổi này ( 86 tuổi ) và nhiều căn bịnh trong người cùng máy trợ tim bên
trong cơ thể,thì rõ thật không có lợi cho sức khõe của Đức Thầy trên chuyến du hành này .
Về thông báo ghi danh du thuyền , nếu bạn đạo ở xa đến còn cộng thêm tiền khách sạn đến và về
,tiền xe bus đưa ra bến tàu ? , điều này chưa thấy nói đến. Do đó nếu chỉ dành cho bạn đạo Nam
California du hành thưởng ngoại thì có lẽ tốt hơn .
Nói tóm lại ,xin quý anh chị nên làm việc rõ ràng hơn. Để tránh trường hợp ngộ nhận có thể xảy ra mà
quý anh chị phải bị mang tiếng là cố ý cạnh tranh ,làm giảm số người tham dự Đại Hội chính thức “
Khai Triển “ . Tạo nên tình trạng mất đoàn kết không cần thiết. Như quý anh chị đều biết ,có duyên
lành mới có thể có cơ duyên tham dự được Đại Hội Tâm Linh Vô Vi .
Trong giai đoạn này ,chúng ta cần thống nhất ý chí ,thực thi tính hòa đồng ,thương yêu và giúp đở lẫn
nhau .Thực hiện theo mong ước của Đức Thầy ,cùng nhau phát huy đạo pháp,tạo niềm tin cho quần
sanh ,hầu quãng bá đạo pháp Vô Vi đến toàn dân trong nước và thế giới trong giai đoạn cuối cùng của
thời kỳ hạ ngươn. Chúng ta đang tập tểnh những bước đi yếu ớt trong những ngày đầu của thời
Thượng ngươn Thánh Đức . Do đó cơn sàng sẩy ,thanh lọc không ngừng quay cuồng chung quanh
chúng ta .
Với tâm thành của người sinh hoạt lâu năm trong cộng đồng Vô Vi ,và tham dự rất nhiều Đại Hội và
các khóa sống chung ,chúng tôi gởi đến quý bạn những suy tư thân thương nhất, và ước muốn được
cùng nhau tay bắt mặt mừng trong mỗi kỳ Đại Hội Vô Vi Quốc tế ,và Hội Tết Vô Vi hằng năm .
Kính chúc quý bạn thân tâm an lạc , tu hành tinh tấn .
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bái ,

Võ Quang
Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington
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Nhân đây xin gởi đến quý bạn đạo gần xa nguyên văn lời nhắn nhủ của Đức Thầy về việc GHI
DANH TỰ TÚC năm 1999 :
Thưa các bạn ,
Đại Hội là nhằm kết hợp anh em chung sức xây dựng cho chung , có khả năng thì nên tham gia.
Không có khả năng thì thôi, chứ không nên vận động , rủ ren bạn đạo , tạo nghiệp keo kiết tính toán.
Dù cho có tham gia Đại Hội cũng không gặt hái được gì. Các bạn có tâm tu , nên thực thi tinh thần
chung tiến. . Không vì sự keo kiết làm hại tâm thân.
Quí thương.
Lương Vĩ Kiên

Và Đức Thầy có viết trong MỤC BÉ TÁM như sau :
Hỏi : Một ít người đã rủ ren các bạn đaọ khác tham dự Đại Hội tự túc. Việc này đang trở thành
một tiền lệ cho các Đại Hội tới. Xin Thầy cho biết cảm tưởng về vấn đề này ?
Đáp : Một niềm tin, một đường lối xây dựng cho chung là cần thiết , ngược lại lẻ tẻ , thị phi là
không cần thiết cho hành giả Vô Vi.
Nếu muốn tự túc , thì nên ở nhà thanh tịnh tu thiền , không nên tham dự Đại Hội, tạo thêm
thị phi giữa bạn đạo, sái luật tu hành, thiếu tinh thần đóng góp cho chung. Nếu tham dự
Đại Hội , cần có Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội, thì phải có qui định lệ phí đàng hoàng và mọi
người tham gia đều cần có tinh thần hợp tác với Ban Tổ Chức. Nếu bạn đạo nào không đủ
tiền đi Đại Hội thì nên ở nhà xem video sau . Không nên chia ra thành nhiều nhóm thị phi
không có lợi ích cho tâm linh của chính mình và cho chung .
&&&&
Đố ai biết được chính minh,
Tình đời đen bạc,hành trình tự tu.
Mất quân bình tạo cảnh khờ ngu,
Đem thân dục lạc khó tu khó hòa.
Cảm thông nguyên lý một nhà ,
Tự tu tự tiến chan hòa yêu thương .
Tình thương đạo đức mở đường,
Giúp hồn tiến hóa rõ gương Phật Trời.
Cùng tu khai triển hợp thời ,
Sống vui tạm cảnh nơi nơi an hòa.
Biết mình tận hưởng tình cha ,
Đứng ra gánh vác cùng hòa tự tu.
Vía hồn thanh nhẹ giao du ,
Biết mình rõ rệt giải mù nội tâm.
Cùng chung nguyên lý mừng thầm ,
Tâm ta tâm họ,tâm tầm tương lai.
LƯƠNG SĨ HẰNG - VĨ KIÊN
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho bà ngoại của nữ đạo hữu Nguyễn Thị Huỳnh Nga là cụ
bà DƯƠNG THỊ LƯỠNG, sinh năm 1926, đã từ trần lúc 13h25’ ngày 03-01-2009 (nhằm ngày Mùng
8 tháng Chạp năm Mậu Tý) tại Ấp Phú Hòa, Xã Phương Thanh, Huyện Càn Long, Tỉnh Trà Vinh.
VN. Hưởng thọ 84 tuổi.
Lễ an táng sẽ cử hành lúc 11h00’ ngày 07-01-2009 (nhằm ngày 12 tháng Chạp năm Mậu Tý) tại đất
nhà. Cầu chúc cho linh hồn cụ bà được siêu thăng tịnh độ.
TÐ. Phú-Nhuận thành thật phân ưu và kính báo.
VN, 03-01-2009 - MVC.
BẠN ÐẠO VIẾT
TIểU LUẬN MÙA XUÂN!
MÙA XUÂN ! Xuân của Đất Trời, Xuân của Người Người và xuân của muôn loài vạn vật trên
trái đất này.
Có lẽ mỗi người chúng ta đang sống trên thế gian này, không ai không có cảm giác sung sướng
và hạnh phúc khi nói đến Xuân, nhất là mỗi độ Xuân về?!
Xuân đến tất cả như thay đổi hẳn.Trời Đất như cảm ứng và giao hoà tạo ra một luồng sinh khí
mới đầy ấm áp và có một sức sống mãnh liệt để ban tặng cho loài người và muôn loài vạn vật trên
mảnh đất phù sanh nói riêng và Càn khôn vũ trụ nói chung.
Thật là hạnh phúc và duyên phước cho chúng ta được sinh ra làm con người. Được làm chủ một
Tiểu Thiên Địa, được học, được nếm, được chứng nghiệm biết bao điều hay lẽ phải, biết bao niềm vui
sướng hạnh phúc cũng như bao nỗi khổ nhục đắng cay… của cuộc đời trần thế.
Nhờ đó ta mới ngày một trưởng thành hơn, tiến hoá hơn trong mọi lĩnh vực kể cả đời sống vật
chất cũng như đời sống tâm linh…Nhờ đó ta mới thấu hiểu và cảm thông với CHA TRỜI và MẸ
ĐẤT. Đó chính là ĐẠI THIÊN ĐỊA, là CÀN KHÔN VŨ TRŨ thật bao la và vĩ đại, đang hằng ngày
hằng giờ ôm ấp chúng ta, nâng niu dạy dỗ chúng ta. NGAÌ đang trông chờ sự trưởng thành, tiến hoá
của chúng ta để mau về đoàn tụ hiệp nhất với NGÀI.
Nhờ đó ta mới thấy được vai trò và vị trí quan trọng của ta đối với sự bình yên của thế gian, của
càn khôn vũ trụ này.
Mỗi người chúng ta là một tế bào, là một đứa con của càn khôn vũ trụ. Mỗi chúng ta cũng là
một THƯỢNG ĐẾ, một ÔNG TRỜI CON. Ta là Thượng Đé, Thượng Đế là ta. CHA có gì ta có đó.
Ta khổ thì Cha đâu có sướng, ta hạnh phúc ấm no là Cha ta hạnh phúc ấm no…
Bởi vậy ta cần phải biết yêu thương ta, âu yếm vỗ về, lo lắng dắt dìu tất cả chúng sinh trong
bản thể ta được yên ổn , được hạnh phúc, được quân bình, được ung dung tự tại là ta đã đóng góp
công lao rất lớn cho sự bình yên của trái đất, của càn khôn vũ trụ này rồi. Làm được như vậy là ta đã
trả được hiếu, đại hiếu cho Cha Mẹ trần thế cũng như Cha Mẹ tâm linh rồi.
Thật đại phước cho những ai đã ngộ được pháp thiền VÔ VI. Đó là một pháp môn mới nhất,
khoa học nhất của nhà Phật mà CHA TRỜI đã ban tặng cho các con Ngài trong thời kỳ mạt pháp này
để cứu vớt các con Ngài tiến mau trên con đường quy nguyên trở về nguồn cội hội tụ với Cha,vĩnh
viễn thoát khỏi vòng SINH-TỬ-LUÂN-HỒI.
Trên đây là vài hàng tâm sự và sự hiểu biết của tôi về mùa Xuân, về Tròi Đất, về con Người
cũng như về PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẠT PHÁP. Ước mong mỗi người chúng
ta, đồng môn cũng như khác phái, hãy tận hưởng một mùa Xuân Kỷ Sửu thật hạnh phúc và thăng tiến,
đặc biệt là về mặt tâm linh để xứng đáng là một ÔNG TRỜI CON các bạn nhé.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
VẠN VẬT THÁI BÌNH
Tân Phú ngày 31-12-2008
Thanh Dũng-kính bái
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THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ
Kính gởi quý bạn đạo,
Sau khi đọc TBPTĐN hai tuần vừa qua, một số bạn đạo thắc mắc và có đặt nhiều câu hỏi về
vấn đề Đại Hội.
Chúng tôi xin mạn phép nhắc lại vài điểm giúp bạn đạo giải tỏa thắc mắc.
Trong một lá thơ đề ngày 26 tháng 2 năm 2008, Đức Thầy chính thức chỉ định chúng tôi họp
tác với Đức Thầy trong tinh thần xây dựng chung. (Xin xem lá thơ đính kèm, TBPTĐN số 660)
Trong tinh thần trật tự chung và với sự chỉ định của ĐứcThầy, theo truyền thống, mỗi năm
chúng tôi đứng ra tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế để phục vụ toàn thể bạn đạo có dịp hội tụ chung
vui trong trật tự chung.
Sau khi Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ thứ 27 « Viễn Tiến » kết thúc tại Montreal, vào ngày 8
tháng 12 năm 2008, Đức Thầy đã chỉ định cho chúng tôi tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28
« Khai Triển » tại Dallas, tiểu bang Texas, vào tháng 11, năm 2009 cùng với Lễ Mừng Sinh Nhựt
Thượng Thọ Đức Thầy. Như vậy, bạn đạo vừa hội tụ ăn Tết Vô Vi cùng lúc mừng Sinh Nhựt Đức
Thầy cho đỡ tốn kém và hội tụ chung vui đông đủ một lần một.
Chúng tôi đã hoàn tất hợp đồng với Khách Sạn Gaylord Texan Resort và đã đăng phiếu ghi
danh cho bạn đạo tham dự.
Kính thưa quý bạn đạo,
Sau khi Đức Thầy rời Montreal vào ngày 18 tháng 12 năm 2008, về lại Nam California, Hội
Ái Hữu Vô Vi Nam California có xin Thầy tổ chức thêm một Đại Hội Du Thuyền vào tháng 8 năm
2009.
Để cho vấn đề Đại Hội năm 2009 được sáng tỏ, chúng tôi, Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi
Quốc Tế, xin trân trọng thông báo cùng toàn thể quý bạn đạo là chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm
ghi danh và tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 « Khai Triển » tại Dallas, tiểu bang Texas,
vào tháng 11 năm 2009 mà thôi.
Còn vấn đề Du Thuyền chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Chúng tôi thành thật cảm ơn sự tín nhiệm của các bạn qua những phiếu bình phẩm trong kỳ
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 27 vừa qua. Với sự khuyến khích của các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục cố
gắng phục vụ các bạn trong Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 tại Dallas, trong trật tự chung vui.
Ngày 09 tháng 01 năm 2009
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida : Nguyễn Văn An
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas : Đỗ Trung Hiếu
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas : Lâm Mừng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State : Nguyễn Trí Vượng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California : Nguyễn Xuân Mai
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii : Trịnh Cẩm Tú
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc : Huỳnh Minh Bảo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada : Phan Cao Thăng
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Thư trả lời của Thầy cho các Hội Trưởng đề ngày 26/02/2008 (đã đăng trong TBPTĐN số 660,
ngày 2.03.2008)
Tôi vừa nhận được một lá thơ của 10 vị hội trưởng muốn thành lập trong qui luật có trật tự
chung. Mỗi người đều có nhiệm vụ tốt sẽ họp tác với tôi trong tinh thần xây dựng chung. Việc
làm thì nhiều sẽ phân tách ra đầy đủ cho mỗi hội trưởng trưởng thành đứng ra làm việc
chung với những tên các bạn đã liệt kê như trong thơ.
Montréal, ngày 26 tháng 2 năm 2008
Quí thương
Lương Sĩ Hằng
Tái bút :
Những người không có tên trong lá thơ này thì sẽ không còn làm việc nữa
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BẠN ÐẠO VIẾT

--- On Thu, 1/8/09, Jennifer Tran <jentran90210@gmail.com> wrote:
From: Jennifer Tran <jentran90210@gmail.com>
Subject: XIN CHO BIET AI LA NGUOI KY TEN CHUONG MUC "VO VI (DU HANH DAO
PHAP" ?

Date: Thursday, January 8, 2009, 2:35 PM
Xin nhờ TBPTDN đăng dùm câu hỏi dưới đây cuả bạn đạo Vô Vi .
Chúng tôi cần được hiểu rõ trước khi gửi phi chiếu về những người chúng tôi không rõ lai lịch cuả họ,
hoặc những người có lai lịch không được liêm chính lắm . Nhiều năm trước đây, cứ hễ thông tin đăng
trên TBPTDN thì chúng tôi tin tưởng và gửi tiền (vì vậy trong quá khứ đã có nhiều bạn đạo bị mất
tiền trong vụ xây cất thiền viện bên Úc Châu, muốn được hoàn tiền lại phải nhờ đến luật sư mới lấy
lại được tiền cuả mình. Những người không có luật sư đành phải chịu mất tiền của họ). Xin
TBPTDN vì mang trách nhiệm truyền thông trong Vô Vi và đã đăng thông báo cuả những người này
mà đăng dùm những câu hỏi chính đáng này của chúng tôi.
Thành thật cám ơn.
Trần Mỹ Phương, CA
======
Xin các anh chị trong "Ban Ghi Danh" (là những người đứng ra để nhận chi phiếu của bạn đạo chúng
tôi như đã được đăng trong TBPTDN #704 vừa qua ) vui lòng cho chúng tôi được biết rõ rệt những
AI LÀ NGƯỜI KÝ TÊN CHƯƠNG MỤC "VÔ VI (DU HÀNH ÐẠO PHÁP)" ? Có bao nhiêu chữ ký
? Chương mục thuộc về 1 cá nhân hay 1 hội, hay 1 công ty ? Những ai là người kiểm soát các khoản
Thu và Chi ? Chúng tôi sẽ tìm ai để được hoàn tiền lại nếu vì 1 lý do nào đó chuyến du thuyền không
thực hiện được ?
=============
Ngoài ra chúng tôi còn nhiều ưu tư như những chi tiết được bạn đạo trình bày ở :
http://tiengnoisuthat.blogspot.com
Thầy chúng ta đã lớn tuổi, nhưng dường như chúng ta còn làm phiền đến Người một cách quá đáng !
Nhất là chúng tôi có cảm tưởng như có 1 nhóm người xem Thầy như một món hàng mang ra để làm
tiền và tiện dịp được vui say ăn nhậu . Có lẽ điềy hay nhất là chúng ta không hưởng ứng những việc
làm tiền cuả họ, có như vậy chúng ta mới không tiếp tay với họ mà hại đến sứ khoẻ cuả vị Thầy
thương yêu cuả chúng ta ?
Xin gởi các hội trưởng và bạn đạo thế giới thư kèm theo đâỵ Làm ơn chuyển dùm cho các bạn đạo tôi
không có địa chỉ . Cám ơn.
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From: Tung Duong <tung_lax008@yahoo.com>
Subject: Re: XIN CHO BIET AI LA NGUOI KY TEN CHUONG MUC "VO VI (DU HANH DAO
PHAP" ?
To: "Jennifer Tran" <jentran90210@gmail.com>
Date: Thursday, January 8, 2009, 4:37 P
Hi Chi,
Khoe khong Chi? Toi khong biet Chi la ai? Tung co the cho Chi biet la tat ca su lam viec voi danh
chanh ngon thuan cua nha nuoc va State of California, tat ca cong viec lam qua su hop tat cua Hoi Ai
Huu Vo-Vi Nam California. Neu co gi thac mac xin Chi goi Tung 714-775-5999. Khi gap mat roi
Tung co the tra loi cho Chi biet. Cam on.
Duong Nhu Tung
Hoi Truong HAHVV Nam California

THÔNG BÁO CỦA HAHVV NAM CALI (Nguyên Văn)
THƯ MỜI

Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm Kỹ Sửu tại miền nam California, được sự chấp
thuận của Đức Thầy, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tất niên chung vui cùng Đức Thầy
vào ngày 26 tháng 1 năm 2009, lúc 6 giờ chiều tại nhà hang:
SEAFOOD WORLD
15351 Brookhurst St. 101-106
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 775-8828
Mỗi phần ăn là: $50 US dollars (chọn bàn chay hay bàn mặn)
Trẻ em dưới 12 tuổi: $25 US dollars.
Ban Tổ Chức ước mong quí bạn đạo tham dự thật đông để cùng chung hưởng một năm
mới thật đầy ý nghĩa. Kính chúc quí bạn đạo tràn đầy thanh điển.
Mọi chi tiết và đóng lệ phí, xin liên lạc với:
Dương Như Tùng: Tel: (714) 775-5999 Email: tung_lax008@yahoo.com
Hùynh Lộc:
Tel: (714) 891-0889 Email: lochuynh007@yahoo.com
Cao Thị Trắc
Tel: (949) 394-4601
Thanh Hòa
Tel: (619) 928-1888
Trần Lệ Quyên Tel: (714) 414-2849
Kính chào quí bạn đạo,
Dương Như Tùng,
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô-Vi Nam California kính mời tất cả quí bạn đạo

Đại Hội Vô-Vi Quốc Tế kỳ thứ 28 năm 2009
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DU HÀNH ĐẠO PHÁP
Từ ngày 30/8/2009 đến ngày 06/9/2009 (7 ngày )
Du Thuyền Carnival Splendor
Đức Thầy đã đích thân đi tìm và chọn thời gian cùng địa điểm cho đại hội Du
Hành Đạo Pháp trên du thuyền Carnival Splendor. Du thuyền khứ hồi sẽ khởi
hành từ Long Beach đi Mexican Riviera từ ngày 30/8/2009 đến ngày 06/09/09.
Thật là vạn hạnh cho tất cả bạn đạo được Đức Thầy tận tâm tận tình tận lực lo
lắng và phục vụ, vượt qua dù tuổi tác đã cao và giới hạn thường tình.
Kính bút,
Ban Ghi Danh Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
Ban Ghi Danh:

Vùng Phụ Trách:

Địa Chỉ Liên Lạc

Nguyễn Văn Minh

California

7622 23rd St.
Westminster, CA 92683

Nguyễn Hữu Lâm

PO Box 92062
Portland, OR 97292-2062
USA

Lương Sĩ Ái Tuyết

Các tiểu bang tại Hoa
Kỳ (ngoại trừ
California), Á Châu và
các quốc gia khác.
Canada

Lê Đình Bảo

Pháp

Nguyễn Xuân Nhân

Âu Châu (ngoại trừ
Pháp)

T/V
Quy Hội Tình Người
Lê Tấn Quốc

Úc Châu

828 Querbes, #305
Outremont,
PQ H2V-3X3, Canada
Lê Đình Bảo
1, rue des Bleuets
94240 L’Haÿ-Les-Roses
Kuefer 13
Rauheim 65479
Germany
4 New Ross Lane
Waterford, WA 6152

Điện thoại/Email
(714)837-4988
nvminh1@gmail.com
(503)380-9307
Lamn11@gmail.com
(514)276-4764
vovi008ht@gmail.com
(33) 607264372
ledinhbao83@gmail.com
(49)6142-929-361
nammoadidaphat@web.de
(61)8-94507416
Mobile: 0422-091-358
quyhoitinhnguoi@gmail.com
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Phiếu Ghi Danh
(Xin điền mỗi người 1 phiếu Ghi Danh)
Đại Hội DU HÀNH ĐẠO PHÁP 2009
Du thuyền Carnival Splendor 7 Ngày đi Mexican Riviera
Khởi hành từ Long Beach, California
Từ ngày 30.08.2009 – 06.09.2009
Ngày ghi danh:____________,______,2009
(Tháng,
Ngày)
Ngày Sanh: ______/_____/_____
(Tháng/ Ngày/ Năm)

Họ và Tên (giống như trong passport):
Số Passport:

Ngày Cấp:

Ngày Hết Hạn:

Nam

Nữ

Địa Chỉ:
Thành Phố:

Tiểu Bang:

Zip Code:

Quốc Gia:

Điện Thoại:

Email:

Thuộc Thiền Đường / HAHVV:

Xin được sắp phòng chung với:
Họ và Tên

Nam

Nữ

1)
2)
3)
Xin quí bạn đạo khoanh tròn vào lọại phòng nào đã chọn:
Giá tiền Cho 1 người ($ US Dollar)

Inside Cabin

DB

Phòng 4 Người
Quad Occupancy
$589 USD

Phòng 3 Người
Triple Occupancy
$665 USD

Phòng 2 Người
Double Occupancy
$739 USD

Phòng 1 Người
Single Occupancy
$ 1380 USD

Ocean View

BC

$742 USD

$799 USD

$914 USD

$ TBD

Balcony

CB

$849 USD

$999 USD

$1132 USD

$ TBD

Tổng Cộng
Giá Tiền Cruise

Tổng cộng Lệ phí ($US)
Tiền đặt cọc kỳ 1:

$250

Trả hết số tiền còn lại: Trước ngày 30/5/2009



Mọi chi phiếu, Cashier Check hay Money Order, xin đề: VO VI - DU HANH ĐA0 PHAP

•

Hiện nay chúng tôi đã có giá phòng cho Inside Cabin cho các bạn đạo ghi danh chung. Hãng
tàu chỉ dành một số phòng Inside Cabin cho Ban Tổ Chức trước ngày 27/1/2009. Vì vậy
chúng tôi cần biết số bạn đạo muốn ghi danh phòng Inside Cabin sớm để có thể đặt phòng
với hãng tàu trước ngày này.
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•

Theo luật của hãng tàu, họ tính theo đầu người, nên tất cả trẻ em đều tính bằng giá như
người lớn.

•

Nếu bạn hủy bõ Hợp Đồng: Sau Ngày 16 tháng 5, 2009 phải trả số tiền là $250.00 USD
Sau Ngày 01 tháng 7, 2009 phải trả 50% trên số tiền phòng
Sau Ngày 24 tháng 7, 2009 phải trả 100% trên số tiền

THÔNG BÁO ĐAI HỘI DU HÀNH ĐẠO PHÁP 2009, Kỳ thứ 28
Hãng tàu Carnival Splendor mới hạ thủy tháng 7 năm 2008 và là chiếc tàu lớn
nhất đi về phía Mexico cho nên khách hàng rất đông và số phòng có giới hạn. Vì thế kể
từ ngày 10 tháng 1 năm 2009, luật của hang tàu bắt buộc phải đặt cọc trước $250 USD
một người mới có thể được chính thức giữ phòng với giá $589 USD cho phòng 4 người
Inside Cabin, bao gồm kể cả thuế (tax), thuế của bến tàu và thuế tại 3 đảo ở Mễ Tây
Cơ.
Những bạn đạo nào đã đặt cọc $25 USD, xin quí bạn đóng thêm $225 USD trước
ngày 27 tháng 1 năm 2009. Sau ngày này hãng tàu không bảo đảm giá tiền được rẻ
như cũ. Giá tiền của từng phòng sẽ thay đổi tùy theo số lượng phòng còn lại của hang
tàu.
•

Về những chi tiết về Hotel trước và sau Đại Hội chúng tôi sẽ thong báo cho quí
bạn đạo sau.

•

Luật lệ về Di Trú: chúng tôi sẽ thông báo vào kỳ sau.

Kính Bái,
Ban Tổ Chức Đại Hội Du Hành Đạo Pháp

Lộ Trình của Du Thuyền Carnival Splendor như sau:
Ngày
Chủ Nhật,
30/8/2009
Thứ Hai
31/8/2009
Thứ Ba
1/9/2009
Thứ Tư
2/9/2009
Thứ Năm
3/9/2009

Hải Cảng
Long Beach, LAX

Giờ đến

Giờ đi
5:30pm (17:30)

Sinh hoạt trên du thuyền
Sinh hoạt trên du thuyền
Puerto Vallarta, Mexico
Mazatlan, Mexico

10:00am (10:00)

10:00pm (22:00)

9:00am (9:00)

6:00pm (18:00)
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Thứ Sáu
4/9/2009
Thứ Bảy
5/9/2009
Chủ Nhật
6/9/2009

Cabo San Lucas, Mexico

7:00am (7:00)

3:00pm (15:00)

Sinh hoạt trên du thuyền
Long Beach, LAX

9:00am (9:00)

Xin mời quý Bạn Đạo vào website của hãng tàu
(http://www.cruise-pros.com/cruiselines/carnival/splendor.php#more)
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