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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

Chôn phaùp
Chôn phaùp qui nguyeân tieán moät loøng
Thaønh taâm tu luyeän töï khai thoâng
Qui nguyeân ñôøi ñaïo duyeân Trôøi ñoä
Thöùc giaùc bình taâm töï giaûi thoâng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 01/01/2000 đến 07/01/2000
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 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) Ðầu năm 2000 có gì lạ không?
2) Ngày thứ nhì của năm 2000 là ngày vui nhứt và tự cho là thoát nạn có phải không?
3) Mọi việc sẽ thâu ngắn lại có hữu ích gì không?
4) Luật nhân quả có hữu ích gì không?
5) Tại sao làm người phải cam kết với nhau nhiên hậu mới có hòa bình?
6) Tại sao tu hoài không thấy tiến?
7) Hào khí của con người không biên giới tại sao?
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1) Montréal, 01-01-2000 3: 25 AM
Hỏi: Ðầu năm 2000 có gì lạ không?
Ðáp: Thưa đầu năm 2000 như mọi năm chẳng có việc
gì lạ xảy ra, nguyên khí của Trời vẫn trường tồn, nhẹ
làm trời nặng làm đất xoay chuyển điều hòa
Kệ:
Lo âu loạn xạ ý chưa thông
Tạo động khó nghĩ lại tạo phòng
Trời đất vẫn yên tình chiếu sáng
Tâm lành tự cứu từ ngoài trong

3) Montréal, 03-01-2000 3: 50 AM
Hỏi: Mọi việc sẽ thâu ngắn lại có hữu ích gì không?
Ðáp: Thưa việc lớn sẽ làm thành nhỏ, việc nhỏ sẽ làm
thành không. Thuận ý Trời mà tiến hóa phần hồn dễ
thức giác hơn, mọi người cùng tu cùng tiến
Kệ:
Nguyên lý thâm sâu chẳng có phiền
Ðiện năng tồn tại chuyển giao liền
Thông hành giao cảm qui giềng mối
Ðơn giản thông thương chẳng có phiền
5) Montréal, 05-01-2000 8: 45 AM
Hỏi: Tại sao làm người phải cam kết với nhau nhiên
hậu mới có hòa bình?

2) Montréal, 02-01-2000 3: 35 AM
Hỏi: Ngày thứ nhì của năm 2000 là ngày vui nhứt và
tự cho là thoát nạn có phải không?
Ðáp: Thưa ngày thứ hai của đầu năm 2000 không
khác gì mặt trời bừng sáng, mọi người đều yên tâm
phục vụ quần sanh, tiếp tục sáng tạo nhu cầu của thị
trường, mọi việc sẽ được tiện lợi hơn, xóa bỏ sự ngăn
cách lẫn nhau, thực hành nhanh chóng trong cuộc
sống
Kệ:
Ðiện năng kết hợp tự nhiên thành
Ðiển giới phân minh lại tiến nhanh
Khai triển muôn chiều trong chốc lát
Thực hành dễ dãi lại càng nhanh
4) Montréal, 04-01-2000 6: 40 AM
Hỏi: Luật nhân quả có hữu ích gì không?
Ðáp: Thưa có luật nhân quả có tựu có tan, có thành có
bại tùy theo lúc khởi điểm tốt xấu tùy duyên trợ hành
Kệ:
Duyên lành đạt pháp tự phân ranh
Thế thái nhân tình giải quyết nhanh
Thành tựu do tâm tu tự đạt
Hành trình chơn chánh tự phân hành
6) Montréal, 06-01-2000 7: 15 AM
Hỏi: Tại sao tu hoài không thấy tiến?

Ðáp: Thưa tu hoài không thấy tiến là vì lòng tham
Ðáp: Thưa loài người có thiên tính cần hợp nhứt với
nhiều hơn tu thì lúc nào cũng không thấy tiến
cõi thanh nhẹ thì tâm thức mới dứt khoát tiến hóa
Kệ:
nhanh hơn. Người tu cần dứt khoát thì phần hồn mới
Duyên Trời có sẵn trí không tu
được thanh nhẹ rời khỏi thể xác tham dâm mà tiến hóa
Chậm chạp dây dưa tự tạo mù
tốt
Dứt khoát thực hành tâm đạt đạo
So đo lựa chọn vẫn còn ngu
Kệ:
Phân minh đời đạo thức tâm tu
Giải tỏa phiền ưu, tự giải mù
Trí tuệ không ngừng trong tuệ giác
Thâm tình Trời Ðất giải thân tù
7) Montréal, 07-01-2000 5: 00 AM
Hỏi: Hào khí của con người không biên giới tại sao?
Ðáp: Thưa hào khí liên hệ với vũ trụ hòa tiến tròn trịa không biên giới, thực hành không không gian và thời
gian, điển giới lúc nào cũng sống động cả. Ðối với người tu chánh pháp dấn thân độ đời với niềm tin không
biên giới lúc nào cũng mong sớm đạt được sự hoà bình và minh chánh
Kệ:
Huệ tâm phát triển ý tâm minh
Trí ý phân minh rõ tiến trình
Bình đẳng giao liên không lợi dụng
Trí tâm thanh tịnh rõ hành trình
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Hỏi: Kính thưa ông Tám, theo sự chỉ dạy của ông Tám, con vẫn luôn hướng về bên trong của chính mình để lo
tu, nhưng con vẫn hay nghĩ đến tương lai của PLVV, đặc biệt là một khi Thầy không còn ở với chúng con trong
cuộc đời hiện nay nữa. Có nên nghĩ như vậy không?
Ðáp: Tốt chớ, Thầy cũng là khối óc mà các con kế tiếp cũng là khối óc, trì chí phát triển thì Thầy ở đó chớ
đâu! Khi mà các con phát triển rồi là Thầy đó không có đi xa được! Bởi vì rời thể xác này, tâm linh càng
khắng khít hơn nữa. Còn sống này mà 72 tuổi già vẫn đi thăm đây thăm đó mới hàn huyên lại sự ấm áp,
huống hồ gì chết! Chết đi rồi thì cái thần thức sẽ giao cảm nhanh chóng hơn, tức khắc, trong tâm tưởng là
có mặt, khỏi lo!
Viện đường Hùng Vương (13/08/1994)
Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California trân trọng thông báo đến các bạn đạo xa gần, chúng tôi sẽ tổ chức Kỷ Niệm
ngày Liễu Đạo của Đức Ông Tư Đỗ Thuần Hậu tại Thiền Viện Vĩ Kiên vào ngày chủ nhật 15 tháng 11 năm
2009,
(chính thật ngày liễu đạo của ngài là 12 tháng 11 năm 1967, nhằm ngày 11 tháng 10 âm lịch năm Đinh Mùi)
Sự hiện diện đông đảo của quí bạn sẽ là niềm vui chung, hội ngộ chung thiền và trao đổi kinh nghiệm tu học.
Dịp nầy chúng ta cũng có cơ hội ngồi lại với nhau, nghe lại những kỹ niệm với Đức Thầy của chúng ta vừa mới
ra đi, kể cho nhau nghe những hình ảnh trang trọng của ngày tang lễ Đức Thầy.
Thành thật cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Ban Chấp Hành HAHVV Nam Cali
Ngày 14 tháng 10 năm 2009
Hội Trưởng
Huỳnh Tấn Lộc
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin Bạn Đạo hướng Tâm Cầu nguyện cho Giang Lý Minh sinh ngày 6 tháng 7 năm 1934 ( giáp tuất) . đã mất
vào ngày 10 tháng 10 năm 2009 dương lịch hưởng thọ 76 tuổi. được siêu thăng tịnh độ.
Thành thật cám ơn .
T/Đ Lỉnh Tâm Calgary.
2) Xin quí bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà Trần Quách Thị, sinh năm 1922, là thân mẫu của bạn đạo
Trần Lý Thanh, và nhạc mẫu của bạn đạo Ðặng Thị Hòa (Thanh Hòa )đã ra đi lúc 2:05PM ngày 13 tháng 10
năm 2009 tại San Diego California, hưởng thọ 88 tuổi được sớm siêu thăng tịnh độ. Xin chân thành cám ơn quí
bạn đạo
Thiền đường Thanh Hòa San Diego kính báo
3) Chị của bạn đạo Tăng Bá Hảo ở Sóc Trăng là Nguyễn Thị Thu Lan sinh năm 1949, mất ngày 13 tháng 10
năm 2009 (tức ngày 25 tháng 8 âm lịch), hưởng thọ 61 tuổi.
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh chị được sớm siêu sinh về Tịnh Độ Quốc.
Thành thật cám ơn quý bạn đạo
BD Soc Trang
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THƠ
KHÓC THƯƠNG TIỄN THẦY
Thầy tôi vĩnh viễn ra đi
Ðể bao thương tiếc ai bi não nề
Ðâu còn những lúc cận kề
Nghe Thầy giảng đạo vỗ về ủi an
Sinh tiền Thầy rất gian nan
Năm châu lặn lội mang con trở về
Cõi trần ngụp lặn mãi mê
Quên đi nguồn cội đường về quê cha
Tình Thầy biển rộng bao la
Lo cho đạo pháp trải qua tháng ngày
Mong cho đệ tử đó đây
Tu hành tinh tấn đêm ngày siêng năng
Sửa tâm sửa tánh lỗi lầm
Vượt qua trở ngại khó khăn trần đời
Con thương nhiều lắm thầy ơi
Thầy là ngọn đuốc sáng ngời tâm con
Giờ đây xa cách không còn
Nguyện theo dấu vết đường mòn thầy trao
Tin Thầy giã biệt nao nao
Lóng con đau đớn lệ trào ướt mi
Những điều Thầy dạy mọi khi
Khắc vào tâm khảm nhớ ghi thực hành
Cầu xin ơn trên, tâm thành
Hồn Thầy siêu thoát nhẹ thanh cõi Trời./.
Kính dâng lên hương hồn Thầy kính yêu
Ðệ tử Dallas
Hạnh Lưu
09-23-09

---------THẦY ÐÃ ÐI RỒI
Thầy nằm đó, con đứng đây
Từ nay cách biệt chẳng còn thấy nhau
Sao con cảm thấy dạt dào
Như ngày thăm viếng thưở nào Thầy yêu
Xác xa nhưng điển chắng xa
Tâm con thanh tịnh là Thầy có bên
Dù cho mọi vật xoay mòn
Con luôn cảm nhận Thầy còn bên con
Hôm nay trời lạnh vô cùng
Như lòng con trẻ, hai hàng tiển đưa
Ðiển quang ấm áp vô vàn
Chiếu ban đàn trẻ, một lòng hướng tâm
Thầy tôi như ánh trăng tròn
Như vầng Nhật Nguyệt vẫn còn luôn luôn
Montréal, 10-02-2009
C.N.

Thương nhớ Cha
Mất Cha con nhớ Cha hoài
Tâm Cha rực rỡ chói lòa thanh quang
Tình Cha sống động ân ban
Nhớ Cha tu sửa đàng hoàng hơn xưa
Nhớ Cha con khóc như mưa
Tình Cha cao đẹp tình đưa luật Trời
Thương Cha thức tỉnh hợp thời
Trời cao bể rộng nơi nơi Cha chờ
Dù cho biến đổi thiên cơ
Tâm con không đổi vẫn mơ Thầy tình
Hình Cha quá đẹp anh linh
Vòng tay rộng mở Thầy tình cứu con
Lý Trời ban rải sắc son
Tình Cha sáng chói tâm con hứng chờ
Cha ơi! Khơi dậy tình thơ
Tình Cha hằng hữu đang chờ chúng con…(*)
Nguyễn Quang Hải-Cơ
Jacksonville, FL
(*) 2 AM – Nhớ Thầy
Ngày 16 tháng 10 năm 2009

----Đại Hội Khai Triển
Đại Hội Khai Triển nhẹ lắm đấy!
Chung vui cộng điển hướng về thầy
Đáng tiếc là con không đi được
Nhưng sẽ đồng tâm hướng về thầy!
Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.
Chúc các bạn thân tâm an lạc.

10/10/2009
Minh Chánh (Việt Nam)
-----ĐỨC THẦY LƯƠNG SĨ HẰNG VIÊN TỊCH
Thầy giã biệt con về cố hương
Chúng con tâm niệm tiễn đưa Thầy
Vĩ Kiên thị hiện vì nhân loại
Phổ hóa pháp hành đạo quá hay
Viên tịch Thầy đi buồn não lòng !!!
Đàn con ở lại dạ hoài mong
Gương Thầy yêu kính, luôn thương tiếc
Nhiệm vụ cứu đời nay đã xong
Thầy được quy Thiên về chốn cũ
Không còn vất vã chốn Trần Hồng
Vô thường định luật sinh rồi tử
Kính bái Vĩ Kiên Phật Nhị Không.
NMADĐP Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau, 12-10-2009
Út Hoa Kính bái
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THƯƠNG THEO VÀ NGHE
Thương Thầy ta nhớ chổ ni (Bộ Đầu)
Thương Thầy ta sống hết mình đồng môn
Thương Thầy chấp nhận cô đơn
Thương Thầy tự giải qui hườn tâm linh
Thương Thầy càng tiến càng minh
Thương Thầy thức giác chính mình tự tu
Thương Thầy dũng chí chẳng ngu
Thương Thầy hành pháp thoát mù thoát mê
Theo Thầy ráng lộn trở về
Theo Thầy Thiên Cảnh là quê của Hồn
Theo Thầy chánh pháp lý chơn
Theo Thầy chẳng dám phụ ơn trui rèn
Theo Thầy bỏ tánh chê khen
Theo Thầy tiến hóa muôn bề an vui
Theo Thầy nếm rõ đạo mùi
Theo Thầy thanh nhẹ rèn trui hoài hoài
Theo Thầy chẳng ghét một ai
Theo Thầy hòa ái ta về Trung Tâm
Nghe Thầy học đui điếc câm
Nghe Thầy học chết tự tầm tự đi
Lời Vàng khuôn Ngọc gắng ghi
Trò ngoan tin tưởng Thầy đi về Trời.
Từ đây hành pháp chẳng lơi
Thông khai giờ Tý qui hườn Hư Không.
Bình Tân, 12-10-2009
Minh Nghĩa kính bái.
-----ĐỘ TỬ ĐỘ SANH
Phước đức người tu được rãi tro
Thả vào lòng Mẹ (Biển) hảo tâm lo
Thiện từ rộng mở Sư Tỷ Trọn
Giúp đở người tu chẳng đắn đo
Từ thiện trại hòm , Nguyên, Sương độ
Hy sinh đạo lớn ắp đầy kho
Vô Vi đồng đạo vẫn cao đẹp
Phước huệ song toàn mãi tròn vo.
Bình-Tân, 12-10-2009
Minh-Nghĩa
----TIỄN ĐƯA THẦY
Thầy đã ra đi về cố hương
Dâng quà thanh nhẹ tỏ niềm thương
Đền ơn đáp nghĩa tôn thờ kính
Hành pháp Vô Vi vững lập trường.

Thầy đi bạn đạo lệ tuôn rơi
Đạo pháp vun bồi chẳng dám lơi
Thực hiện lời Vàng Thầy giáo huấn
Sẵn đà tiếp bước vượt trùng khơi.
NMADĐP Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau, 12-10-2009
Út Hoa
-------Thầy Sống Mãi
Hôm nay kính xin tiễn Thầy
Về nơi thiên quốc lập đài chờ con
Tình Thầy sánh tựa bằng non
Điển Thầy soi thấu đường mòn “trung tim”
Thầy là ánh sáng diệu huyền
Dẫn dắt bạn đạo tu thiền Vô Vi
Bây giờ Thầy đã ra đi
Không còn lưu luyến việc chi cõi trần
Chúng con bạn đạo xét phân
Thầy về thiên quốc âm thinh vẫn còn
Làm sao tội phước cho mòn
Hòa cùng điển giới để còn gặp Cha
Kính bái
Ngày 30/09/09
Trần Thị Tuyết
Bạn đạo Bỉ Quốc
----ĐẠI HỘI 2009
Vô vi đại hội năm châu,
Hai không lẻ chín mỹ châu tụ về.
Xôn xao nhộn nhịp mọi bề,
Triển khai đạo giới hội bè cùng vui.
Chúc nhau tiếng nói từng lời,
Vô vi khai triển mọi nơi yên bình.
Trăm hoa đua nở đón nghìn,
Khắp nơi bạn đạo tận tình chung vui.
Huyền quang Thầy tỏa sáng ngời,
Điển Thầy tỏa khắp hội thời quả vui.
Mọi nơi bạn đạo mừng tươi,
Nhớ lời giảng dạy bạn vui đạo thời.
Mình đây cũng chúc ít lời,
Mọi nơi từng giới hợp tình thiền thanh.
Cà mau, 26-09-09
Văn Phong.

Rúng động bùi ngùi cảnh biệt ly
Vô cùng thương tiếc tiễn Thầy đi
Về nguồn Cực Lạc nơi an nghĩ
Đại hạnh từ bi mãi khắc ghi.
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KIẾNG VÔ VI GƯƠNG QUANG THÁNH
Chí tại xuân thu công tại hán
Chung đồng nhật nguyệt nghĩa đồng tâm
Luận cổ suy kim tại hậu thế
Xuân thu chiến quốc xuất anh tài.
Tam quốc xem qua sẽ hiểu tiếp
Quan Trường, Lưu Bị lại Trương Phi
Đào viên kết nghĩa tam huynh đệ
Trích huyết ăn thề cùng hướng đi.
Thời thế binh đao bao loạn lạc
Trải bao binh biến chỉ còn tam
Đông Ngô, Tào, Ngụy thêm Lưu, Thục
Xưng bá tranh hùng tại thế gian.
Thục, Lưu đặng đạt hồ năm tướng
Ngũ ải Vân Trường trảm sáu ngăn
Thất thủ mạnh thành nên bị bắt
Hiên ngang trung nghĩa chết không hàng.
Hiển hách bay theo đầu trả lại
Tháo kia hú vía phách hồn tan
Duyên ngộ vui sao đạo phổ tịnh
Hồn thiên hiển thánh phật già lam.
Thiền duyên đại nguyện khi xưa,
Dũng tâm hiền giác hiện dần nhẹ thanh.
Gương xưa quan thánh thiện lành,
Trung cang nghĩa khí phật thành ngàn năm.
Vô vi kiếng sáng thiền thanh,
Năm châu ước nguyện thiền hành thậm thâm.
Vĩ kiên tỏa sáng thế gian,
Từ bi phổ độ nhân gian thanh nhàn.
Phật tâm lương sĩ hằng vang,
Duyên thiền một kiếp phật lành muôn năm.
Nam mô A Di Đà phật.
Cà mau, 12-10-09
Văn Phong
--------LỜI CUỐI
Tháng Mười, Mười Tám lịch Tây
Rãi tro xuống Biển lời Thầy đã giao
Dặn dò bạn đạo thương nhau
Cùng nhau tiến hóa đổi trao chân tình
Thầy đi cứu độ Hồn Linh
Ai hành chơn chánh hành trình “Thấy Ta”
Giờ thì Thầy đã đi xa
Về nơi Thiên Cõi cùng Cha đời đời.
Sài-Gòn, 13-10-2009
Minh Vô Vi

---------VÔ THƯỜNG
Sanh già bịnh chết luật vô thường
Danh lợi tình tiền chớ vấn vương
Tứ đại, ra đi hoàn trả lại
Người tu tiến hóa tánh khiêm nhường.
Chết rồi tội phước được đem theo
Lo chuyện phù du giàu với nghèo
Không có điển quang hồn bị đọa
Luân hồi khổ sở nhớ đừng đeo.
Ngộ được pháp lành quyết chí tu
Vô Vi dạy đạo hết khờ ngu
Công phu lập hạnh thiền tinh tấn
Thanh điển quý hơn tiền bạc xu.
Trược biến thành thanh nhờ Pháp Luân
Thực hành nguyên lý tạo mùa Xuân
Trời quang mây đẹp thiền vui vẻ
Ngộ đạo đều nhờ chuyển Pháp Luân.
Cà Mau, 25-09-2009
Út Hoa
----------TRỞ VỀ NGUỒN CỘI
Đau buồn giây phút Thầy đi
Xác về tứ đại Hồn quy Thiên Đàng
Phật Thầy nhập Niết Đạo Tràng
Cứu nhân độ thế bảng vàng ghi danh
Ngàn năm thiên sử vẫn xanh
Phật Thầy sống mãi cao thanh đời đời
Tân Phú, 10g15 23-9-2009
Minh Vô Vi
---------TRỞ VỀ THIÊN TỔ
Mùng 5 tháng 8 Thầy đi
Về nơi Thiên Tổ Vô Vi đạo tràng
Phật Thầy đáo hội Thiên Đàng
Hòa cùng Thiên Giới an nhàn thảnh thơi
Phật Thầy đổi xác đổi dời
Vô sanh vô tử sáng ngời Hồn linh
Phật Thầy cứu độ chúng sinh
Trọn đời cống hiến hành trình độ tha
Hoàn thành xứ mạng Di Đà
Hồn về Thiên Quốc vĩnh an đời đời.
Tân Phú, 13g00 23-09-2009
Minh Vô Vi kính bái
------
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HỎA TÁNG
Ngày rằm tháng tám hỏa thiêu
Vía Hồn hội ngộ xuất siêu tuyệt vời
Hồn lên đảnh lễ Cha Trời
Hồn về Thiên Cảnh rạng ngời Tâm Linh
Một lòng cứu độ chúng sinh
Muôn đời vạn kiếp trọn tình cứu nhân.
Tân Phú, 29-09-2009
Minh Vô Vi kính bái
-----HỒI QUÊ
Hai ba tháng chín ngày Tây
Vào năm Kỷ Sửu Phật Thầy quy Thiên
Giữ tâm vui vẻ Thầy khuyên
Ra đi thanh thản an nhiên tâm hồn
Phật Thầy bất tử trường tồn
Nay về Thiên Quốc cội nguồn quê Cha
Phật Thầy Phật Tổ Phật Đà
Tam Thanh Thiên Quốc là nhà quê xưa.
Tân Phú, 29-09-2009
Minh Vô Vi
------BÀN BẠC
Thầy đã đi rồi “vẫn kế” ta
Thân thương bàn bạc những lời Cha
Thói hư tật xấu vẫn như cũ
Tự gạt luôn Thầy phải đọa sa
Trật tự chưa xong muốn kế vị
Tham danh thỏa mãn cái phàm ta
Muốn làm việc lớn, không hiền đức.
Thầy đã đi rồi vẫn sợ ta.
Bình Tân, 12-10-2009
Minh Gót
-----VỀ KHÔNG
Huyền vi thượng đế ở trên,
Chân hồn đạt mở mới lên cung đình.
Ai ơi hãy cố tận tình,
Hằng đêm thiền định để mình tự minh.

•
•

Từ bi cở mởi chân linh,
Được theo thanh nhẹ đạt liền đi lên.
Ta đi học ở bên trên,
Phật tâm khai triển ta bềntiếp theo.
Ngày đêm tinh tấn mà leo,
Đạt cho tột đỉnh ta lèo về không.
Kông thầy đã giảng xong,
Đào thanh khai mở thật lòng dễ thương.
Cà Mau,01-09-09
Văn Phong.
---------------

THẦY VỀ THIÊN QUỐC
Thân xác Thầy tôi được hỏa thiêu
Năm Châu bạn đạo tiễn đưa nhiều
Thầy về Thiên Quốc phiêu bồng cảnh
Pháp Lý Vô Vi tự độ siêu
Xác thân còn lại mớ tro thôi
Nước biển hòa tan mát mẽ rồi
Hồn ngự trên cao ban pháp lực
Mong đàn con dại trở về ngôi
Thầy đã ra đi về chốn xưa
Hai ba tháng chín tiết mùa mưa
Năm nhuần Kỷ Sửu sầu ly biệt
Trở lại Niết Bàn nguồn cội xưa
Thầy đã ra đi về chốn xa
Hư Không hòa nhập đó là nhà
Hoằng dương chánh pháp tròn viên mãn
Đệ tử trần gian ngấn lệ sa
Thầy đã ra đi về cõi cao
Dặn đàn con trẻ chớ lao xao
Giử tâm tu tịnh lo tu tiến
Thanh điển hòa thanh Phật ngự vào
NMADĐP Vạn Vật Thái Bình
Kính bái
Cà Mau, 19-10-2009
Út Hoa

Tuần báo PTDN xin cáo lỗi về các bài thơ sai chánh tả (do số luợng gửi về quá nhiều tuần qua) . Các bài thơ đã được đánh
máy lại. Xin cám ơn các bạn đạo
TBPTDN
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BẠN ÐẠO VIẾT
Thông Hải
Thông Trời Hải ngoại lo tu tiến
Sắc giới môn huân tự tiến xuyên
Gieo hạt mầm non Trời ban phước
Tâm tư thanh nhẹ cảm giao liền
Thông Hải, tên nghe là lạ, quen quen! Hình như có nghe thấy ở đâu rồi!. Đúng vậỵ Thông Hải là thiền đường
Vô Vi của bạn đạo chúng ta. Đây là một thiền đường nho nhỏ, tọa lạc trên khu đồi không cao lắm. Khuôn viên
Thiền đường cũng không lớn , chỉ khoảng một mẫu tây. Phía trước là bãi đậu xe tương đối rộng. Giữa bãi đậu
xe và thiền đường là một ao sen hình oval, khi vào xuân và hạ hoa sen tỏa ngát mùi hương.
Chính giữa là phòng thiền, bên phải là cốc Thầy và bên trái là nhà sinh hoạt cũng như để ăn ở. Phía sau là bãi
đất rộng có hồ cá “koi”, giữa hồ là hòn đảo nhỏ được bố trí và trưng bầy những cây bonsai xinh xắn với những
dáng lạ lùng mỗi cây một nét, mỗi chậu một vẻ. Dưới nước là đàn cá “koi” 28 con no tròn, có con dài hơn nửa
mét bơi lượn theo dòng nước trong veo, luân lưu không ngừng nghỉ. Một khi có khách thiền tới thăm chúng nó
tung tăng bơi đến và ngước nhìn khách với đôi mắt xoe tròn long lanh và ngây ngô. Bên thềm hồ là một trà
đình mái cong để khách thiền đàm đạo và ngắm cá ngắm kiểng. Trong khuôn viên thiền đường có mai, có cúc,
có trúc, có lan. Đặc điểm nổi bật của thiền đường là được tô điểm bởi những hàng trúc cao thanh thoát với
những tường lá xanh mượt mà bao bọc hết khuôn viên thiền đường. Sau buổi thiền trưa, ngồi trong trà đình
nhìn dưới rặng trúc xanh, cụm tre ngà ta sẽ tìm thấy những con công, con trĩ với những sắc màu sặc sỡ đứng
trau chuốt bộ lông mượt mà của chúng, trên mặt hồ thì còn có những chú vịt trời với bộ lông ngũ sắc bơi lội
thong dong, êm ả trong cảnh thái bình an lạc. Mỗi độ trời vào xuân, khí trời còn lành lạnh, gió trời lặng như tờ,
sương mù phủ trùm không gian, những giọt sương còn đeo nặng trên lá trúc làm chúng rũ rượi trong sương
trắng mù mờ làm cho ta cảm thấy lạc vào chốn nào đó thanh nhẹ huyền huyền ảo ảo. Buổi sớm ban mai, nhìn
qua khung cửa ngắm những giọt sương óng ánh tợ như những hạt châu trong ngần còn đọng lại trên những
chiếc lá sen sau khi vươn mình ra khỏi mặt nước, những con chim xanh (bluejay), đỏ (cardinal) nhảy tung tăng
tìm mồi trong không gian tĩnh mịch. Tâm tư trống vắng thả theo làn hơi nóng của tách trà trên tay thoang
thoảng bay lên và tan dần theo âm vang nhè nhẹ của lục tự Di Đà...
Đọc đến đây chắc các bạn cũng hối hả muốn biết đây là thiền đường nào vậy và nó đang ở chốn nào?! Dạ thưa
đây là thiền đường Vô Vi được ra đời vào năm 1989 và Đức Thầy đặt tên là Thông Hải nằm tại thành phố
Dallas, là nơi mà các bạn sẽ về dự Đại Hội Khai Triển 2009. Dallas là thành phố rộng lớn, trù phú và nhộn
nhịp! nó không quá náo nhiệt như Cali, không quá rộn rịp như New York mà là nơi ôn hòa không phức tạp như
những thành phố khác trên đất Hoa Kỳ, hằng năm dân chúng các nơi đổ về vùng Dallas rất đông vì nơi đây làm
ăn, sinh hoạt phát triển thật là thoải mái. Ta có thể nói Dallas là: “Đất lành làm ăn sướng”
Ai về Dallas kỳ này
Ghé qua Thông hải hàn huyên đôi lời
Thông Hải mở rộng cửa mời
Đón người bạn hữu Triển Khai Đạo mùi.
Kính
Lâm Mừng
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THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI KHAI TRIỂN 2009 DALLAS, TEXAS
Kính thưa quý Bạn Đạo,
1) Quý bạn đạo đã mua vé máy bay xin vui lòng thông báo cho Ban Ghi Danh biết để lập danh sách
chuyển vận. Xin quý bạn dùng phiếu chuyển vận đính kèm hoặc gởi chi tiết bằng điện thư (email) về
huemai00@gmail.com càng sớm càng tốt. Hạn chót để chúng tôi lập danh sách chuyển vận là ngày 1 tháng
11, 2009.
2) Quý bạn đã đóng deposit đợt 1, xin gởi phần chi phí còn lại trước ngày 24 tháng 10, 2009, để chúng
tôi có thể bảo đảm giữ chỗ cho quý bạn, vì chúng tôi phải đóng tiền cho khách sạn.
Quý bạn đạo muốn
ghi danh sau thời hạn trên, xin liên lạc email huemai00@gmail.com, hoặc đ.t. 530.589.1517 (hoặc
714.598.7291) để chúng tôi sắp xếp tùy theo số chỗ còn lại.
3) Cẩm Nang sẽ gởi đến quý bạn vào khoảng đầu tháng 11, 2009. Quý bạn nào có thay đổi địa chỉ, xin
vui lòng thông báo cho ban ghi danh của địa phương mình để cập nhật hóa.
4) Trường họp quý bạn chỉ muốn tham dự Ngày Lễ Tạ Ơn Đức Thầy vào ngày 23.11.2009 trong thời
gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (bao gồm 1 buổi cơm trưa) xin ghi danh và đóng chi phí 65 USD/ 1 người
trước ngày 1.11.2009. Buỗi lễ này thay thế Tiệc Sinh Nhật dự trù lúc trước vào chiều ngày 24.11.2009.
5) Quý bạn muốn ghi danh xe Bus ngày 26.11.2009, xin vui lòng ghi danh và đóng lệ phí trước ngày
1.11.2009 để chúng tôi kịp thời sắp xếp.
Lộ Trình xe bus và chương trình ngày 26.11.2009:
12 giờ trưa: Khởi hành từ KS Gaylord Texan. đến khu phố Á Châu (Saigon Mall) để dùng cơm trưa tự túc và
thăm viếng phố VN. Vì ngày 26.11.2009 là ngày lễ Tạ Ơn, nên các phố xá của Mỹ đều đóng cửa và ăn uống ở
phố VN rẻ hơn là các bạn ăn trong khách sạn đại hôi. Sau thòi gian ăn trưa, chúng tôi có thể ghé thiền đường
Thông Hải để bạn đạo thăm thiền đường.
5:30 chiều: Trở về khách sạn Gaylord Texan. Nghỉ ngơi.
7:30 chiều: Hội tụ tại phòng họp (Hội trường) để tiếp tục chương trình Hậu Đại Hội.
11 giờ đêm: Thiền chung đêm chót trước khi ra về.
Lệ phí xe bus cho mỗi người là 15 USD (đồng giá tiền cho người lớn và trẻ em trên 4 tuổi). Trẻ em dưới 4 tuổi
có thể ngồi chung ghế với cha hay mẹ.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
Xin hẹn gặp lại quý Bạn Đạo tại Đại Hội.
BTC Đại Hội Khai Triển kính tường.
Liên lạc Ban Ghi Danh
Bạn đạo tại Mỹ, Canada, Úc Châu
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966
USA

Tel: (530) 589-1517
Email: huemai00@gmail.com
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Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211
USA

Tel: (214) 957-0465
Email: lammung@yahoo.com

Bạn đạo tại Âu Châu
Huỳnh Kim Phụng
178, rue de l’Université,
75007 Paris
France

Tél : (0)1 45 50 29 12
Email: kimphung.huynh@free.fr
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