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 Mục Bé Tám từ  29/06/2001 đến 05/07/2001 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và 
giải toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều 
sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm 
linh. 
Kính bái, 
Bé Tám 
  
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường: 
 
 
1) Người tu thiền có quyền tham hay không? 
2) Trung dung đại đạo là sao? 
3) Trí tuệ phân giải bằng cách nào? 
4) Nguyên lý bao trùm khắp các nơi là sao? 
5) Muốn tâm trí phát triển thì phải làm sao? 
6) Muốn hội tụ điển tâm thì phải làm sao? 
7) Sự thành tâm tu tiến do đâu hình thành? 
 
 
 

Chuyeån Hoùa
 

Chuyeån hoùa voâ cuøng duyeân ñaït thöùc 
Giaûi phaàn meâ chaáp töï phaân huyeàn 

Thaønh taâm taän ñoä soáng an yeân 
Khai trieån chính mình töï caûm hieàn 

 
Vĩ Kiên
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1) Montréal, 29-06-2001  8 : 35 AM 
Hỏi :  Người tu thiền có quyền tham hay không? 
 
Ðáp :  Thưa người tu thiền có quyền giải bỏ không 
có quyền tham 
  Kệ : 
 Khứ trược lưu thanh tự thực hành 
 Không không tự tại tự hành thanh 
 Muôn chiều sống động qui thành mối 
 Tự động gieo trồng trí tuệ thanh 
 

2) Montréal, 30-06-2001  11 : 10 AM 
Hỏi :  Trung dung đại đạo là sao? 
 
Ðáp :  Thưa trung dung đại đạo là hướng tâm về 
sinh lực càn khôn vũ trụ có thể xuất phát tới vô 
cùng 
  Kệ : 
 Niềm tin tiến hóa lý chơn hành 
 Thanh tịnh trung dung đạt giới thanh 
 Tiến hóa vô cùng tâm tự đạt 
 Hành trình khai triển rõ chơn hành 
 

3) Atlantic city, 01-07-2001  5 : 20 AM 
Hỏi : Trí tuệ phân giải bằng cách nào? 
 
Ðáp : Thưa trí tuệ phân giải bằng cách thực hành 
hướng tâm về chiều hướng nhứt định 
  Kệ : 
 Hướng tâm phân tịnh giải phân nhiều 
 Lý luận phân minh trí dẫn siêu 
 Học hỏi không ngừng trong thức giác 
 Bình tâm thanh tịnh hiểu nhiều điều 
 

4) Atlantic city, 02-07-2001   5 :35 AM 
Hỏi : Nguyên lý bao trùm khắp các nơi là sao? 
 
Ðáp :  Thưa nguyên lý bao trùm khắp các nơi là 
nhờ thanh khí chuyển tiếp 
  Kệ : 
 Càn khôn vũ trụ chuyển khai minh 
 Khai triển phân minh rõ chánh trình 
 Ðời đạo gieo trồng chơn ý tốt 
 Triển khai giải tiến thân tâm hình 
 

5) Montréal, 03-07-2001 4 : 50 AM 
Hỏi :  Muốn tâm trí phát triển thì phải làm sao? 
 
Ðáp : Thưa muốn tâm trí phát triển thì phải hướng 
về thanh tịnh mà nhịn nhục 
  Kệ : 
 Thực hành nhịn nhục triết minh khai 
 Hành pháp thân thương tự sửa sai 
 Thanh bình tự đạt lòng tha thiết 
 Xây dựng bình tâm tự tiến hoài 
 

6) Atlantic city, 04-07-2001 
Hỏi : Muốn hội tụ điển tâm thì phải làm sao? 
 
Ðáp :  Thưa muốn hội tụ điển tâm thì phải hướng 
tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì mọi 
việc sẽ được giải tiến qui không nhẹ nhàng 
  Kệ : 
 Qui nguyên thiền giác tự phân minh 
 Giải tỏa phiền ưu tự xét mình 
 Trí tuệ phân minh cùng giải tiến 
 Thành tâm tu tiến tự phân huyền 
 

7) Atlantic city, 05-07-2001  4 : 40 AM  
Hỏi :  Sự thành tâm tu tiến do đâu hình thành? 
 
Ðáp : Thưa sự thành tâm tu tiến do sự tham muốn tu tiến hình thành 
  Kệ : 
 Hướng tâm giải thoát sẽ hình thành 
 Giải tiến tâm linh hành tiến nhanh 
 Thực hiện công phu cần ráo riết 
 Qui y đầu Phật sẽ hình thành 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

VẤN ÐẠO TẠI ÐẠI HỘI KỲ QUAN (1997) 
 
64.- Vấn:  Thưa Thầy, con có người quen bị giết từ năm 1968, đế nay phần hồn vẫn chưa siêu thoát được.  
Làm sao để cứu giúp họ? 
 
Đáp:  Mình muốn cứu người thân thì mình phải tu thôi.  Tu là cứu được, là giúp đỡ được.  Tu điện năng 
chúng ta dồi dào, hào quang chúng ta được hội tụ mới cứu được. Mình tu đúng pháp chớ không phải tu 
quần, tu áo, tu miệng, la lô, là không bao giờ có kết quả cứu người ta.  Nói mà tu không được. 
 
65.- Vấn:  Kinh thưa Thầy, có một vài bạn đạo đã chính thức tuyên bố rằng đã vào cửa vô sanh, đã làm 
việc với đức Thầy.  Vậy trong Vô Vi có bao nhiêu người đã vào cửa vô sanh và làm việc với Đức Thầy?  
Cám ơn Đức Thầy. 
 
Đáp:  Cái đó là mỗi người một cảm thức.  Vô Vi rồi đây sẽ có rất nhiều người, cố gắng tu đi rồi mới tận 
hưỡng cái nguyên lý vô sanh, có sẳn cho tất cả, nếu mọi người chịu tu chịu tiến.  Cho nên tôi kêu gọi mọi 
người có đắc đạo, có biết đường đi, cũng nên nói căn bản phải đi như thế nào.  Như chúng ta đi Đại Hội 
đây, chúng ta nói đi Đại Hội ra sao?  Chúng ta về chúng ta phải đi làm kiếm tiền, tôi có vốn rồi tôi phải đặt 
máy bay, rồi tôi mới có cơ hội đến đây.  Thì phải có sự căn bản đó mới đến được, chớ không phải cứu gíúp 
người ta đi được.  Cho nên mỗi mỗi phải thực tế hơn, và không nói chuyện mờ ám bên trên vô ích.  Những 
cái gì của tôi đều có bằng chứng.  Gần đây tôi có viết trong lá thơ Vô Vi, giấy trắng mực đen, không nên 
dùng tôi mà nói chuyện gì hết, tôi không chấp nhận.  Cố gắng tu rồi tôi có khỏe hơn, có nhẹ hơn người tôi 
chỉ giúp và hổ trợ thôi trong thầm kín bên trong chớ không nói chuyện, phải có giấy trắng mực đen, có chữ 
ký tôi mới được. 
 
66.- Vấn:  Bạn đạo hành thiền lâu ngày thì cái trán có cục u, còn con thì cái trán chổ giữa hai chân mày 
bị lõm xuống, không lẽ con đi lại ngược đường lối của pháp vô vi hay con hành thiền sai? 
 
Đáp:  Cho nên mỗi buổi sáng phải nhớ soi hồn 15 phút.  Cái lõm xuống cũng tốt.  Lõm xuống rồi nó hé mở 
một chút cũng thấy hết, thấy chuyện này chuyện kia nhưng không nên nói nhiều, nói nhiều chỉ động loạn 
thôi.  Thấy triệu triệu người mà chúng ta không quen mặt.  Mà họ rất tốt, họ rất thông minh, chuyện đó 
mình thấy mình biết, người khác trình độ chưa tới, mình nói họ xao động lắm, lộn xộn lắm, mình nói cái sự 
căn bản cho họ tự tin. Đó là công bằng nhất trong càn khôn vũ trụ này, mọi người tự tu, tự tiến để tiến hóa.  
Chương trình cùa Thượng Đế đã cho chúng ta tu, và hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ để tiến 
hóa, chớ không phải tới đây chơi đâu.  Ta đến đây để tiến hóa.  Kẹt trong thể xác này là phải tùy thuộc vào 
hoàn cảnh.  Hoàn cảnh là ân sư dẫn tiến ta từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác.  Cho nên các bạn cứ yên 
tâm nhìn sự thật mà tu. Chúng ta sống hồi nào không biết, mà chúng ta chết hồi nào không hay, thì không 
lo sự sống chết nữa, lo tu thôi. Chúng ta đang tiến hóa đây, chớ không có thụt lùi, không có ai hăm he 
chúng ta được. 
 
67.- Vấn:  Kính thưa Thầy, gần đây chúng con nghe nhiều bạn đạo nói bị ngứa, làm sao biết được bị ngứa 
vì bị bệnh hay bị ngưá vì hành thiền đúng và được giải trược ra khỏi bản thể. 
 
Đáp: Không phải, ngứa vì sự ăn uống. Nhiều người cơ tạng họ yếu về bộ phận nào đó, yếu về lá lách ăn 
đường củng cảm thấy ngứa. Họ yếu về gan, họ ăn đồ nướng, đồ chiên nóng nãy ngủ không được.  Đó củng 
là tại cái bịnh chớ không chớ không vì thiền Vô Vi mà ngứa. Thiền Vô Vi là làm pháp luân thường chuyển 
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cho đúng nó chỉ giải ra.  Mỗi đêm phải khổ công làm pháp luân thường chuyển, vì chúng ta ăn uống phức 
tạp, mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển nó mới giải ra được. 
 
68.- Vấn:  Kính thưa ông Tám, ông Tám có giảng là xưng danh tá danh đều là không đúng.  Vậy tại sao 
ông Tám xưng là Bé Tám? 
 
Đáp:  Bởi vì nguồn gốc của ông Tám là thằng bé nuôi lớn.  Phải nhìn lại sự thật, và chính con cũng vậy.  
Đó là đi tới thức bình đẳng rồi.  Chúng ta không phải là người lớn đâu, ta từ bé nuôi lớn.  Mọi người đều là 
baby trưởng thành đây trong một hành trình đang học hỏi và tiến hóa bình đẳng như nhau. 
 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Quê Mẹ 

Quê Mẹ sáng chói bốn phương, 
Lòng con nao nức tìm đường về Quê. 

Mẹ ơi! Trần trược mãi mê, 
Tạo hồn con nặng khó về bến Me. 

Thuyền kia đã kết sẵn bè, 
Chờ con thức giác, con về với Me. 

Xác thân nặng trược ê chề, 
Đời đã lôi cuốn bối bê trăm chiều. 

Con thương con nhớ Mẹ nhiều, 
Hai vai gánh nặng trăm điều do con. 

Mẹ ơi! Mẹ chớ mỏi mòn, 
Con lo giải nghiệp, hồn con thanh nhàn. 

Có ngày con phải tự bàn, 
Dứt đường vương vấn, tâm an con về. 

Nơi nào lại quý hơn Quê? 
Thanh bình do Mẹ giải mê cõi trần. 

Con tu nguyện góp một phần, 
Thực hành chơn chánh, mở tầng cảm giao. 

Thông minh sáng suốt tự đào, 
Giải mê phá chấp, bước vào Càn Khôn. 

Tình thương con mẹ trường tồn, 
Quy về một mối, ác ôn tiêu trừ. 
Nay con mang xác làm người, 

Lo tu sớm thức, vui cười về Quê. 
Mẹ ơi! Con hẹn sẽ về! 
Mẹ ơi! Con hẹn sẽ về! 

Lương Sĩ Hằng 
Montreal, 25-07-1988 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
Trích Kinh A DI ĐÀ ( tr 25) 

 
GIẢI THÍCH KINH A DI ÐÀ THEO PHÁP LÝ VÔ VI 

KHOA HỌC HUYỀN BÍ CỦA PHẬT 
 

Đức TỔ SƯ giảng : 
 
KINH: Là hai dây thần kinh nơi bộ đầu ta, có liên quan đến việc luyện đạo theo Pháp lý Vô Vi Khoa học 
Huyền bí của Phật. 
Từ xưa đến nay, người thế gian cho rằng quyển kinh là quyển sách, hiểu như vậy là chưa đúng nghĩa. 
Theo Pháp lý, chữ KINH là đường kinh mạch trong thân mình ta, chỉ rõ là đường gân mạch bao bọc bản 
thể ta để cho Khí Ðiển chạy châu lưu dắt khí huyết điều hòa khắp châu thân. 
 
HUYẾT: Là một chất lỏng (liquide), trong chất lỏng ấy có điển lộn vào tung hơi nóng ra (chaleur animale). 
Bản thể con người nhờ khí điển ấy mà hô hấp hơi thở ra vào nơi trần thế. Trần thế có thán khí (gaz 
carbonique) hợp lại sanh dưỡng khí (oxygène) để cho chúng ta sống hàng ngày. Nhờ dưỡng khí tiếp cho 
Ngũ tạng (Tâm, Can, Tì, Phế, Thận) để làm việc thôi thúc cho các nhu cầu của bản thể (ăn, ngủ, bài tiết. 
v.v...). 
Người có sức khỏe là nhờ bộ máy ngũ tạng có năng lực. Ngũ tạng làm việc chuyển cho điển sai khiến bộ 
phận tiêu hóa, Ðông y gọi là Kinh mạch. Bởi thế cho nên bản thể con người làm việc luôn luôn, từ thì giờ 
phút khắc không bê trễ, để làm cho người có sức lực. 
 
“Cũng có thể gọi Kinh là giềng mối nhà Ðạo”. 
 
Chữ GIỀNG là một sợi dây chuyền thừa tiếp luân chuyển cho khí huyết châu lưu bản thể, cùng để xây 
dựng an dưỡng tinh thần trí não của ta. 
Thường khi người ta gọi là Kinh kệ. 
 
Kệ: Là từ mỗi kẹt hóc nào cũng có khí huyết, kinh mạch chuyển đều từ lỗ chân lông bản thể của con 
người. Khí điển ấy tuần dương tế sát từ ngoài da đến thịt xương máu. Trong bản thể con người có ba chất 
huyết là : 
 
♦Huyết trong trắng. 
♦Huyết đỏ tươi. 
♦Huyết đỏ bầm. 
 
      Nó phải luân phiên tuần phòng nghiêm nhặt từ ranh giới ngoài da để chống vi trùng ngoại xâm cùng vi 
trùng thán khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ bản thể ta. Chúng ta cũng gọi là vi trùng thương hàn sốt rét. 
Nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng, sở dĩ vi trùng ngoại xâm mà nhập vào bản thể ta được là vì kẻ tuần 
tiễu trong mình ta bị hơ hỏng. 
      Do đó mới có sanh bệnh. Trong lúc ngoại xâm uy hiếp bản thể ta, thì ta nghe rần rần trong mình, rùng 
mình rởn óc, và kinh mạch ta thiếu kém do sự ăn uống không đủ sức, đem lương thảo vào chậm trễ, không 
bổ túc đầy đủ cho các binh lính nơi lỗ chân lông. 
      Lỗ chân lông là dân sự, binh lính nếu thiếu kém làm việc thì binh giặc ngoại xâm nó lấn vào bản thể 
hiếp đáp ta, sanh ra bệnh hoạn. Lúc ấy dây thần kinh cũng bất lực, yếu lực lượng nên không thể tiếp điển 
Thiên Không được. 
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      Ðiển Thiên Không ở trong bầu không khí (atmosphère). Bầu không khí có dưỡng khí, cho nên lúc 
chúng ta công phu luyện đạo, chúng ta không thể tiếp xúc với điển Thiên Không được, là vì điển của 
chúng ta không mạnh. Nếu chúng ta hấp thụ được dưỡng khí thì điển của chúng ta trở nên mạnh sẽ tiếp xúc 
với điển Thiên Không dễ dàng, chừng ấy có lo chỉ là không có Mâu Ni Châu hay Xá Lợi. 
      Mâu Ni Châu hay là Xá Lợi là một cục lửa tròn có nhiều màu sắc bay vơ vẩn trước mặt ta lúc ta công 
phu luyện đạo. Nếu ta dày công tu hành thì cục ngọc Mâu Ni Châu ấy biến hóa thành lớn lao sáng tỏ bay 
thẳng trực chỉ lên thiên đàng, không còn vơ vẩn như trước kia, làm cho trí óc ta càng ngày càng mở mang 
thông minh trí tuệ, bản thể ta thêm sức lực tráng kiện, có lo chi là bệnh hoạn chết yểu. 
      Pháp lý chúng ta gọi chữ KINH là thế. 
 
( Hồ Huệ trích ) 
 

Trại Hè NHẪN HÒA và Khánh Thành Trà Đình trên mặt hồ  
  
Thưa Quý Bạn Đạo, 
 

 
Trại Hè Nhẫn Hòa năm nay sẽ được tổ chức từ ngày Chủ Nhật ngày 3 tháng 7 đến Thứ Bẩy 9 tháng 7 năm 
2011.  Tuy nhiên quý bạn đạo có thể đến trước và lưu trú thêm sau những ngày Trại Hè, để hưởng sự thanh 
nhẹ của Thiền Viện và tổ chức đi chơi xa. 
   
Chúng ta sẽ chú trọng vào các sinh hoạt sau đây: 

• Thiền Chung, niệm hành trong khuôn viên Thiền Viện. 
• Ôn tập PLVVKHHBPP, khai triển phần thực hành và trao đổi kinh nghiệm hành Thiền trong khung 

cảnh gia đình ấm cúng và tình bạn đạo thân thương. 
• Trao đổi kinh nghiệm về dinh dưỡng và các sinh hoạt thể dục hỗ trợ việc thực hành Thiền. 

Ngoài ra chúng ta sẽ: 
• Đốt lửa trại và trà đàm. 
• Tùy sở thích và thời gian của Bạn Đạo cho phép, tổ chức viếng cảnh vùng Tây Bắc Mỹ Châu 

(Picnic, ngắm  cảnh, leo núi tuyết Mt Rainier , thăm cảnh núi lửa St Helen, tắm suối nước nóng, 
hoặc đi Vancouver Canada (nếu có thời gian và xin đem theo Passport). 
 

Vì nhân sự có hạn, xin quý bạn đạo ghi danh sớm và nếu được, xin đi theo từng nhóm để chúng tôi tiện 
việc đưa đón.  Xin đến Phi trường SEATAC  (Seattle-Tacoma).  Xin cảm ơn quý vị. 
 
Địa Chỉ Thiền Viện:   4514 Gold Ridge Ln SW, Olympia, WA. 98512.  
                                   ĐT: (360) 357-5675  (xin nhắn tin và cho số Điện Thoại, chúng tôi sẽ gọi lại) 
 
Xin liên lạc với:  Vượng:   360-459-2405;  360-402-4401 (Cell)                                            

e-mail:   nguyenvg@comcast.net; tvnhanhoa@gmail.com 
 
Theo thông lệ, Thiền Viện Nhẫn Hòa luôn hân hoan tiếp đón bạn đạo, và không đòi hỏi lệ phí (quý vị có 
thể tùy hỷ đóng góp chi phí ẩm thực v.v.).  Chúng ta sẽ có những ngày thanh tịnh, thật vui và thoải mái. 
       

Thiền Viện Nhẫn Hòa xin kính cáo. 
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    THÔNG BÁO CỦA HỘI VÔ VI NAM CALI 
 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 
(THỨ BẢY CỦA TUẦN LỄ THỨ BA - MỖI THÁNG TẠI TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI) 

Theo lời nhắc nhở của Đức Tổ Sư và Đức Thầy VĨ KIÊN luôn nhấn mạnh vê` thực hành căn bản cũng như 
niệm Phật để được thanh nhẹ.  Với sự ủy nhiệm của các cô chú bác và quý bạn, Ban Chấp Hành chúng tôi 
đi theo lời nhắc nhở đó và thực hiện chương trình tu học cho ngày thứ Bảy của tuần lễ thứ 3 mỗi tháng.   

Để đáp ứng nhu cầu của bạn đạo, chương trình chia làm 2 buổi sinh hoạt: 
  
Chương Trình Buổi Sáng 
  
9:00 am - Tập trung tại Trụ Sở  
9:15 am - Niệm phât chung 
10:00 am - Xem băng Thầy giảng /sinh hoạt-chia sẽ kinh nghiệm thực hành Thiền. 
11:30 am - Lạy kiếng  
12:00 pm - Thiền chung 
1:00 pm -  Giờ ăn và niệm phật trong khi ăn , niệm bát nhã sau khi ăn  
2:00 pm - Dọn dẹp  
  
Chương Trình Buổi Tối 
  
6:00 pm -  Tập trung tại Trụ Sở  
6:30 pm - Giờ ăn và niệm phật trong khi ăn, niệm bát nhã sau khi ăn 
7:30pm - Dọn dẹp 
8:00 pm - Xem băng Thầy giảng /sinh hoạt- chia sẽ kinh nghiệm thực hành Thiền. 
9:00 pm - Niệm phật chung 
9:30 pm - Sinh hoạt tự do – lạy kiếng 
11:00 pm - Thiền chung 
  
Chương trình tập trung vào : 

• Chung Niệm Phật  
• Chung Thiền.  
• Chia sẽ kinh nghiệm thực hành Thiền theo PLVVKHHBPP.  
• Dinh dưỡng, thể dục hỗ trợ việc thực hành Thiền. 

  
Mời quý bạn ghi danh cùng tham gia chương trình này để được kết quả chung. 
Xin liên lạc: 

 Nguyễn Hoàng Long:  (714) 757-8645 sau 6:00 chiều 
Trần L Quyên: (714) 414-2849 từ 12:00 sáng đến 6:00 chiều 
Nguyễn Lê Bạch Liên:  (714) 474- 4724 từ 8:00 – 12:00 sáng 
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Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011 
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu 

 
Ngày 15 tháng 4  năm 2011 
 
Kính gởi quý bạn, 
 
Thấm thoát chỉ còn 5 tháng là đến đại hội “Trí Tâm Tự Thức” trên du thuyền Âu Châu. Để giúp BTC trang 
trải các chi phí về đại hội, kính mong quý bạn lưu ý các điểm sau đây: 
 

1. Hiện nay, có một số bạn đạo ghi danh nhưng chưa đóng tiền deposit. Xin quý bạn lưu ý là BTC chỉ 
có thể giữ các phòng trên tàu đến ngày 30 tháng 4 2011, và sau thời hạn trên, chúng tôi sẽ trả 
tất cả các cabin này cho hãng tàu và không thể giữ tên các bạn trong danh sách nữa. Xin quý 
bạn liên lạc với ban ghi danh và đóng tiền càng sớm càng tốt nếu muốn tiếp tục giữ chỗ. 
 

2. BTC cần nhận các phần tiền còn lại trước ngày 15 tháng 5 năm 2011. BTC không bảo đảm có thể 
giữ chỗ trên tàu trong trường hợp quý bạn đóng trễ hạn: 

 
- Vé tàu (phần còn lại) và tiền tips cho nhân viên phục vụ (68.25 USD) 
- Lệ phí khách sạn ở trước và sau đại hôị (nếu có) 
- Tour du ngoạn ROMA và FLORENCE (nếu có)  

 
  

3. Vé Máy Bay và phi trường Valencia (VLC) 
Xin quý bạn lưu ý cần mua vé máy bay đến phi trường Valencia (Code VLC). Quý bạn ở xa nên 
đến trước 1 đêm tức ngày 17.09.2011 để tránh bị trễ tàu, và được di chuyển chung một nhóm từ 
khách sạn Melia đến bến tàu vào ngày 18.09.2011.  
Du thuyền sẽ rời bến Valencia vào chủ nhật 18.09.2011, và trở về Valencia vào ngày chủ nhật 
25.09.2011.   
 
Xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Trí Tâm Tự Thức 2011, 
 
Kính thư, 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 

Liên lạc Ban Ghi Danh: 
 
Bạn đạo tại Pháp  
Association Vovifrance 
C/o HUYNH 
178, rue de l’Université,     
75007 Paris-  France  
Tél : (0)1 45 50 29 12,  Email : vovifrance@yahoo.fr 
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Bạn đạo tại Đức 
Thu TRAN 
Freseniusstr. 6,  
60320 Frankfurt/ Main - Germany                                                                                                                                     
Tel : 069-5978195,  Email: vovi-fv-germany@arcor.de 
Bạn đạo tại Bỉ 
Lê Thị Kim Phụng 
Rue des Palais, #49  
Bruxelles, 1030 - Belgique  
Tel : (02)-219-1016 ,     Email : lekim49@yahoo.fr            
Bạn đạo Nam Cali 
Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng) 
7622 23rd St,  
Westminster, CA 92683, USA 
Tél. di động (714)414-2849,  Email: myquyen11@yahoo.com 
 
Bạn đạo ở Bắc Cali  
Tôn Thu 
Tel.  (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com 
 
Bạn đạo các nơi khác (Australia, Canada, các tiểu bang Mỹ còn lại): 
Mai Nguyen 
Tel. (714) 598.7291, Email: : ghidanhdh2011@gmail.com 
 
Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu: 
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 
 
Lệ phí đại hội cho bạn đạo ngoài Âu Châu xin gởi về địa chỉ: 
Vo-Vi Friendship Association of Northern California 
Attn : GHI DANH Đại Hội 2011 
P.O. Box 18304 
San Jose, CA 95158, USA  
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên: 
VoVi Friendship Association of Northern California 

 

XIN ÐỌC LẠI 
 
Bài thơ ngõ trong TBPTD số 822 xin đọc là : 

Thanh Thanh 
 

Thanh thanh coõi tònh taâm haønh trieån 
Thanh saïch chính mình töï vöôït xuyeân 

Khai trieån voâ cuøng chaúng coù phieàn 
Bình taâm hoïc hoûi töï an yeân 

 
Vĩ Kiên 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho ông Lê Văn Hiệp (thân phụ của đạo hữu Lê Văn Vinh) 
từ trần tại TP Hồ Chi Minh ngày 09/04/2011 vào lúc 5 giờ 09 huởng thọ 90 tuổi, được sớm siêu thăng tịnh 
độ. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
 
2) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ bà Má của anh Nguyễn Ngọc Khôi (T/Đ Vancouver) tên là 
Nguyễn Thị Thái mất tại Huế hưởng thọ 88 tuổi, ngày 28 tháng 1 âm lịch (tức 2 tháng 3 dương lịch năm 
2011) được siêu thăng tịnh độ. 
Xin chân thành cảm tạ. --N. N. Khôi 
 
3) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trần thị Dung ,53 tuổi, từ trần ngày mùng 08 tháng 04 
âm lịch năm TânMão (2011) tại xã Thạnh Phú quận Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng được siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý đạo hữu 
 

THƠ 
         TÂM ĐẠO 
Hai mùa xuân nữa vắng Thầy yêu 
Tâm nguyện siêng hành tu, tiến đều 
Đáp lại ơn Thầy luôn khuyến dạy 
Hành thông tinh tấn quy tam yếu 
Thực hành chất phác đúng nguyên ý 
Tâm đạo trọn lành rỏ yếu điều 
Triển khai chấn động lực thâm sâu 
Khí thần tinh hiệp trong siêu diệu 
           TVTLTC 26.03.11 
              Minh Thạnh 
                     ----- 
         THANH TỊNH 
Hoà đồng tâm trụ vào thiền định 
Cãm giao lâng nhẹ trợ chơn linh 
Điển công phu ngộ không ngồi đó 
Phật chuyển điển thanh vào nhập định 
Hành diệu nhập siêu trong giới điển 
Thông tới ngủ quan hoà tịnh định 
Nguyên qui thanh nhẹ loé hào quang 
Lý thành vũ trụ tâm thanh tịnh. 
           TVTLTC 18.03.11 
                 Minh Thạnh 
                      ----- 
KHỬ TRƯỢC LƯU THANH 
KHỬ bỏ si mê tâm lạc an 
TRƯỢC lui trí sáng Trời ân ban 
LƯU tâm rèn luyện hành chơn đạo 
THANH nhẹ nhàn du khổ tự tan. 
(Anh Phương, 21:39’ – 26/03/2011) 
 

              TI ̀NH YÊU PHÀM TỤC 
TÌNH đời hướng hạ lắm sầu bi 
YÊU lắm cũng đành cam biệt ly 
PHÀM ngã dày vò trong mộng ảo 
TỤC trần ôm ấp xuống âm ty. 
(Anh Phương, 10:10’ – 27/03/2011) 
                        ---- 
            MÊ ĐỜI XA ĐẠO 
Pháp lý Vô Vi vạn kẻ đi 
Có mấy ai đi tự trở về 
Tới lúc Cha kêu về không kịp 
Bởi mãi mê trần có về đâu 
Tu thì chỉ muốn cho hết bệnh 
Giải thoát không ham bởi luyến trần 
Danh lợi tiền tài che mờ trí 
Vậy mà mồm cứ bảo Vô Vi. 
(Sơn Xuyên Mộc, 15:40’ – 10/04/2011) 
                            ------ 
              PHÁP LÝ VÔ VI 
Pháp Lý năng hành tự sửa sai 
Long Hoa Giáo Chủ tuyển nhân tài 
Chọn hồn trong sạch vào thanh giới 
Khai triển kịp thời kiến bổn lai. 
(Tp.HCM. 11/04/2011 – Minh Vô Vi) 
                       ---- 
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                  SƠ KHAI 
NHẤT nguyên sanh hoá địa thiên nhân 
NHỊ cực âm dương sanh khí tầng 
TAM giới phân chia Thiên dĩ định 
TỨ phương phản chiếu tạo hồng trần 
NGŨ hành ngũ sắc sanh muôn vật 
LỤC đạo Cha khai chuyển kiếp phần 
THẤT Tổ Cửu Huyền nơi tịnh thổ 
BÁT Tiên Thần Thánh độ siêu thăng. 
(Tp.HCM. 05/04/2011 – Minh Vô Vi) 
                       ---- 
           THĂM PHÚ QUỐC 
Biển cả bao la thật hữu tình 
Nước xanh như ngọc diệu huyền linh 
Cùng huynh tỷ muội đi du ngoạn 
Phú Quốc đây rồi thật đẹp xinh 
           Phú Quốc, 10h ngày 05-04-2011 
                 Thanh Dũng 
                      ---- 
          THẬP THẤT NHÂN DUYÊN 
(Kỷ niêm chuyến đi thăm Phú Quốccủa 17 bạn Đạo Nam-Trung-Bắc) 
DUYÊN lành ngộ được pháp Vô Vi 
DŨNG chí hành tri vững bước đi 
THÌN siêng sớm tối công phu gắng 
LAN tỏa tình thương mở huyền vi 
SINH trụ hữu hình không mê đắm 
TỪ bi hỷ xả thấy diệu kỳ 
THANH điển quyết tầm khai trí huệ 
LIÊM chính chuyên cần gắng thực thi 
LONG lanh sáng tỏa thông 3 cõi 
KIM thành tâm luyện rõ đường đi 
THU gom tinh khí hoàn hư nhé 
PHƯỢNG nở tưng bừng đạt điểm thi 
SƯƠNG rơi thức tỉnh lòng xao xuyến 
MINH hiểu chính mình tự hành tri 
QUYỀN uy chẳng mộ tiêu nghiệp chướng 
BÍCH-HOA đạo nở rõ anh tài 
             Phú Quốc, ngày 05-04-2011 
                 THANH DŨNG 
                        ---- 
           TRÍ TÂM TỰ THỨC 
TRÍ sáng tinh thông lẽ Đạo Đời 
TÂM hồn thanh nhẹ rõ Chơn Lời 
TỰ minh thiện ác lòng vô nhiễm 
THỨC giác quy nguyên đáo cõi trời. 
(Thiền Đăng, 17:35’ – 09/04/2011) 
                       ---- 
 
 

             QUI HỘI NGƯỜI GIÀ 
QUI y Chơn Pháp dựng công trình 
HỘI tụ Tâm Linh hiển tánh linh 
NGƯỜI đạo tự mình luôn dũng tiến 
GIÀ thân, tâm trí vẫn quang minh. 
(Thiền Đăng, 17:42’ – 09/04/2011) 
                           ---- 
       MINH CHÁNH ĐẠO PHÁP 
MINH tâm kiến tánh rõ Chơn Hồn 
CHÁNH pháp hành thông kiến Thế Tôn 
ĐẠO đức Tình thương nền tảng chính 
PHÁP môn thiền định giúp sinh tồn. 
(Thiền Đăng, 17:50’ – 09/04/2011) 
 


