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Số:  856  Ngày: 04 tháng 12 năm 2011 

 

 
 
 Mục Bé Tám 14/02/2001 đến 20/02/2002 
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) Giaù trò cuûa söï hoøa bình coù höõu ích gì khoâng? 
2) Hoïc töø bi thì phaûi hoïc laøm sao? 
3) Muoán boû taùnh hö taät xaáu thì phaûi laøm sao? 
4) Thaàn kinh baát oån taïi sao? 
5) Chuyeän naøo laø chuyeän lôùn? 
6) Ngöôøi tu trung kieân coù höõu ích gì khoâng? 
7) Ngöôøi tu thieàn phaûn ñaïo töông lai seõ ra sao? 
 
 
 

Minh Taâm
 

Minh taâm phaân laàn qui gieàng moái 
Tieán hoùa thaâm saâu tieán töø  hoài 
Giaœi toœa phieàn öu töï giaùc taâm 

Trieàn mieân nhaäp ñònh phaùp phaân huyeàn 
 

Vĩ Kiên
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1) Atlantic city, 14-02-2002  9: 25 AM 
Hoûi:  Giaù trò cuûa söï hoøa bình coù höõu ích gì khoâng? 
 

Ñaùp:  Thöa giaù trò cuûa söï hoøa bình raát höõu ích cho 
ñaïi chuùng 
  Keä: 
 Hoøa bình chuyeån hoùa yù thaâm saâu 
 Giaûi quyeát taâm linh giaûi yù saàu 
 Bieán ñoäng khoâng coøn vöông vaán nöõa 
 Doïn mình tieán hoùa roõ nhieäm maàu 
 

2) Atlantic city, 15-02-2002  9: 55 AM 
Hoûi:  Hoïc töø bi thì phaûi hoïc laøm sao? 
 

Ñaùp:  Thöa hoïc töø bi thì tröôùc heát phaûi hoïc döùt 
khoaùt vaø buoâng boû 
  Keä: 
 Höôùng veà khoâng moïi vieäc seõ hoaøn thaønh 
 Giaûi giôùi phaân minh tình giaûi quyeát 
 Lyù trí khai thoâng giaûi quyeát nhanh 
 Thöïc haønh chaùnh phaùp töï phaân haønh 
 

3) Atlantic city, 16-02-2002  9: 00 AM 
Hoûi:  Muoán boû taùnh hö taät xaáu thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp:  Thöa muoán boû taùnh hö taät xaáu thì phaûi döùt 
khoaùt thöïc thi  töø giai ñoaïn moät thì seõ khoâi phuïc 
taäp quaùn toát 
  Keä: 
 Thöïc haønh chaùnh phaùp haèng ngaøy söûa 
 Döùt khoaùt tieán tu töï phaûi chöøa 
 Xaây döïng thaønh hình khoâng chuyeån xaáu 
 Cöùu mình giuùp hoï töï mình chöøa 
 

4) Atlantic city, 17-02-2002  5: 00 AM 
Hoûi:  Thaàn kinh baát oån taïi sao? 
 

Ñaùp:  Thöa thaàn kinh baát oån taïi vì tham daâm quaù 
ñoä 
  Keä: 
 Thaâu nhieàu giaûi ít ñoäng trung taâm ñieån 
 Taïo khoå baát minh töï taïo phieàn 
 Quyeán luyeán tình ñôøi khoâng chuyeån tieán 
 Thaønh taâm phuïc vuï töï giao lieân 
 

5) Atlantic city, 18-02-2002  6: 20 AM 
Hoûi:  Chuyeän naøo laø chuyeän lôùn? 
 
Ñaùp:  Thöa chuyeän beänh hoaïn laø chuyeän lôùn 
  Keä: 
 Beänh hoaïn nghieäp löïc chuyeån tieáp ñoäng 
 Khoå taâm cöïc trí chaïy loøng voøng 
 Lieân hoài xoay chuyeån gieo aùc yù 
 Cöïc nhoïc taâm thaân laïi treùo troøng 
 

6) Atlantic city, 19-02-2002  2: 20 AM 
Hoûi:  Ngöôøi tu trung kieân coù höõu ích gì khoâng? 
 
Ñaùp:  Thöa ngöôøi tu trung kieân haønh phaùp raát höõu 
ích cho taâm laãn thaân 
  Keä: 
 Trung kieân haønh phaùp trí taâm hoøa 
 Giaûi giôùi phaân minh töï thieát tha 
 Caûm giaùc chôn hoàn qui moät moái 
 Thaønh taâm tu luyeän töï phaân hoøa 
 

7) Atlantic city, 20-02-2002  5: 40 AM 
Hoûi:  Ngöôøi tu thieàn phaûn ñaïo töông lai seõ ra sao? 
 
Ñaùp:  Thöa ngöôøi tu thieàn phaûn ñaïo töông lai seõ bò haï töøng coâng taùc, höôùng veà daâm duïc aùc haïi taâm thaân 
  Keä: 
 Phaûn ñaïo taâm haønh khoâng böôùc tieán 
 Khoâng haønh khoâng tieán chæ theâm phieàn 
 Ñaûo ñieân voïng ñoäng khoå trieàn mieân 
 Uaát khí traøn ñaày chaúng coù hieàn 
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BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

1 - Thượng Ðế Giết Phần Hồn 
 
Vấn:- Chỉ có Thượng Ðế mới có quyền giết phần hồn, giết phần hồn bằng cách nào và phạm tội gì mới bị 
Thượng Ðế giết phần hồn? 
 
 
Ðáp: Khi các bạn mà hiểu Thượng Ðế giết phần hồn là các bạn phải hiểu phần hồn đang làm chủ cái tiểu 
thiên địa này, mà phần hồn là Thượng Ðế của tiểu thiên địa này. Mà phần hồn hướng về tà dâm, hướng về 
động loạn, hướng về sân si , hướng về tranh chấp, tự nó chôn sống nó! Thượng Ðế mới là giết phần hồn. 
Phần hồn là Thượng Ðế của tiểu thiên địa, một Thượng Ðế của tiểu thiên địa mà hướng sai thì kết quả sai, tự 
chôn sống và tan rã, thấy rõ ràng chưa? Khi mà các bạn làm ông vua tại thế gian, các bạn độc tài muốn giết 
ai giết hạ lệnh giết người vô cớ, hại người này hại người nọ bằng Luận Văn để hại người, cái đó cũng là cái 
đại tội. Mà đâu có giết được ai! Chính cái người đó giết nó mà nó không hay, vì ác, phải xuống cái giới ác, 
tăm tối phải nhập vô giới tăm tối rồi tự hành hạ mình! Cái tội mình làm cho mình mà không hay. 
(Khóa 1 Qui Thức 10-9-1986) 
 

2 - Cửu Dương Quan 
 

Cho nên lên giới thiên đàng không có phải muốn đi đến là đến, qua đó cửu dương quan còn phải đốt, 
phải có lửa mạnh hơn luồng lửa sẵn có của chính chúng ta. Hiện tại chúng ta nói chuyện đây, âm thinh cũng 
là dùng cái hỏa tâm mà nói mà thôi, còn hỏa tâm của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ nó còn mạnh gấp 
triệu lần, sẽ đốt coi thử chúng ta có thành tâm trở về đó không. Nếu chúng ta có dũng chí cứ vượt qua đi, rồi 
lúc đó kêu bằng tự do mãi mãi, không còn sự kiểm soát, chỉ có một lần một đó, bước qua cửu dương quan là 
lên thượng thiên đàng. Cho nên cảnh đó phải thực hành để thấy. Cho nên sau này tương lai dù không có 
mặt tôi ở đây, tôi tin chắc rằng có một số người không bao giờ bỏ đường lối tiến hóa của chính họ. Họ sẽ 
tiếp tục và sẽ chứng minh lời nói của tôi giờ họ được diện kiến Thượng Đế, nơi vượt qua bao nhiêu thử 
thách chông gai mà tôi vừa thuyết trình bên trên là cửu dương quan, chỗ đó thì mới nhận được ánh sáng vô 
cùng huyền diệu của Thượng Đế. Ý chí phải vun bồi, đức tin dũng mãnh mới vượt qua được; thì lúc đó 
chúng ta mới đi trở lại với sự tự do đời đời bất diệt.  

[09:36] May mắn là chúng ta có cái pháp này, cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định này mở tứ 
quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tứ quan và ngũ tạng, càng mở càng định. Khi mà các bạn Soi Hồn, 
Pháp Luân, Thiền Định đây là mở tứ quan với ngũ tạng cũng là cộng là 9. Các bạn đang làm điều này, rồi 
các bạn cố gắng dày công tự nhiên mở, rồi các bạn nháy mắt tới đó. Thì lửa thiêng đang đốt mỗi đêm, Soi 
Hồn lửa thiêng đang đốt bạn đây, Pháp Luân Thường Chuyển lửa thiêng đang đốt ngũ tạng các bạn đây, từ ô 
trược đi tới thanh sạch. Nhờ gì? Nhờ lửa Trời đó bạn ơi, đang đốt bạn. Tôi nói pháp thủy hồi nãy, đó là lửa 
Trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chớ không phải nói dứt bỏ. Hai chữ dứt bỏ này 
người thế gian không hiểu, tôi tự tử chết đi tôi dứt bỏ, cái đó là trật rồi. Tôi phải rửa sạch nó tôi mới bỏ nó 
đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên cửu dương. Thuần dương, tôi mới dũng mãnh bước qua cơn thử 
thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly, tứ quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tịnh giới 
rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi no, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, 
nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch, các bạn thậm chí đã đổi tất cả thực phẩm trong tứ quan ngũ 
tạng của các bạn đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đọan đó tự nhiên nó bớt, mà nhiều người hỏi tại 
sao như vậy, muốn tự vận à? Không phải đâu, nó đã có nhiều rồi. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm 
thấy ở trong mình nó nóng, tôi không có uống thuốc bổ tại sao trong mình nóng, môi lở miệng lở nóng, tự 
bớt ăn, vì dương điển càng ngày càng gia tăng và đang đốt, đang mở tứ quan ngũ tạng cho chính hành giả do 
sự dày công của hành giả, và rồi lúc đó sẽ dứt lần lần mọi sự việc. Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn 
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về bến giác, không sai một mảy may nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực 
hành, và nói hỏi tôi, tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn để các bạn an tâm và đi tới.  

Cho nên chúng ta đang hành đúng đường, không sai. Cố gắng giữ lấy rồi những lời ghi âm của tôi 
đây các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã 
được gọt rửa, đốt sạch một phần nào trong tứ quan và ngũ tạng của chính bạn. Lúc đó mới cảm thông điển 
giới, rồi từ đó mới đi lần lần đi lên, thì ở khắp thế gian, địa ngục, nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn 
hết vì trần trược nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới, và trung giới đang hành động đây nó cũng sẽ bỏ 
lại, và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn, thì tam giới lúc đó lúc nào cũng sẽ có sự hiện diện của 
các bạn. Cho nên Đức Thích Ca ngày nay khắp các nơi, địa ngục, thế gian, thiên đàng đều có người nhắc 
đến Ngài là có sự hiện diện của Ngài. Vậy thì chúng ta đi đúng đường hỏi chúng ta có không? Thì các bạn 
từ từ thực hành rồi các bạn sẽ thấy, lúc các bạn xuất ra đi đến đó thấy danh sách tên đề rõ ràng bạn mới 
bước vô, còn nếu không có danh sách của bạn, bạn đừng cần bước vô chỗ đó làm chi, thì chỗ nào cũng có 
bạn nếu các bạn chịu dày công tu luyện, thì nơi nào cũng có sự hiện diện là vậy\ 
(Trích băng thầy thuyết giảng tại Montréal đầu năm 1984) 

 
CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 

                                                   
                                                                CHA TÔI 
 

Cha tôi cực khổ nuôi tôi 
Ngày nay thức giác đắp bồi tự tu 

Cha tôi chấp nhận khờ ngu 
Mến thương Trời Phật trùng tu thực hành 

Bỏ qua thế sự đấu tranh 
Tự lo sửa tiến giữ dành tình thương 

Cha tôi rõ lý phi thường 
Cha tôi thức giác mở đường tự đi 

Cha tôi thực hiện gắng ghi 
Trở về chơn giác thức thì nội tâm 

Nam mô lục tự niệm thầm 
Ðạt nền qui thức tự tầm sửa sai 

Chẳng còn dự liệu tranh tài 
Quê xưa chờ đợi tiến hoài đến nơi 

Cha tôi cảm thức thảnh thơi 
Người không tranh chấp mở lời khuyến tu 

Cha tôi tự giải mê mù 
Cha tôi thanh tịnh an du tâm hồn 

Si mê chẳng có sanh tồn 
Cha tôi buông bỏ dự hồn tự tu 

Cha tôi minh cảm khờ ngu 
Qui không chánh pháp an du đời đời 

Minh tâm kiến tánh hợp thời 
Cha tôi tự sửa mở lời nhủ khuyên 

Khuyên người thức giác tiền duyên 
Tự lo giải nghiệp vượt xuyên thế tình 

Ði đi lại lại một mình 

Cha tôi vẫn tiến vẫn trình càn khôn 
Cha tôi gạt bỏ ác ôn 

Trở về thiện giác rõ hồn trường sanh 
Cha Trời dìu tiến thực hành 

Sanh sanh hóa hóa thực hành đến nơi 
Si mê động loạn tự rời 

Qui hồn chơn giác hợp thời tiến thăng 
Chẳng còn cô động khó khăn 

Thực hành chơn pháp giải tầng khổ đau 
Cha tôi thấu đáo nhiệm mầu 

Trong tâm có sẵn đối đầu thiên cơ 
Chẳng còn ảo tưởng tạo mơ 

Cha tôi qui hội rõ cơ thiên đình 
Thế gian tạm bợ chút tình 

Trong bài vay trả chính mình phải lo 
Cha tôi chẳng thuyết quanh co 
Một đàng đến đích dặn dò tự đi 
Chẳng còn nuôi dưỡng sân si 

Cha tôi minh cảm trường thi của đời 
Cha tôi phân giải hợp thời 

Giúp cho các giới tự rời tham sân 
Cha tôi thanh tịnh xét phân 

Thương yêu tha thứ tối cần thực thi 
Thực hành mến cảm hợp thì 

Giúp cho muôn loại tùy nghi tiến hành 
Tự tu tự đạt Tam Thanh. 

Quý thương, 
Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 
                                                                          Phần Chú Giải  
 
Nhứt Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc 
Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc Viên 
*Ông TƯ giảng : 
 

Phật gọi: Di Ðà ơi! Ta cho ngươi một vườn địa đàng có đủ cây cối hoa quả vạn vật là bản thể của 
ngươi, ngươi có biết chăng? Thịt ngươi là đất của trần bởi Cha Mẹ ngươi ở dưới trần cấu tạo xác thân này, 
khi ngươi chết nó thành đất. Trong vườn của ngươi có cây cổ thụ lớn cả, là xương sống, chân tay. Nào là 
gân tợ guồng lưới bao bọc bản thể ngươi. Thịt cùng xương máu, da lông nước là cỏ. Ta phú cho linh hồn 
ngươi làm chủ miếng vườn địa đàng này. Ngươi là một linh hồn hay là một vì sao bị phạm tội trên thiên 
đàng. Nay ta phú thác vườn địa đàng này cho ngươi giữ lấy, tự tiện làm chủ, không ai được xâm chiếm gọi 
là Cô Ðộc Viên. 
• Ông Tám giảng 
Tất cả mọi người đang ngồi đây đều có một cái bản thể, có một tiểu thiên địa, có một địa đàng đầy đủ, 
không thiếu thốn, mà chính mình làm chủ, mình phải chịu trách nhiệm. Nếu làm chủ, không chịu trách 
nhiệm thì cái vườn đó sẽ bị người ta xâm chiếm, mà chúng ta chịu trách nhiệm chúng ta tu, chúng ta ăn năn 
hối cải tội trạng của chính chúng ta, chúng ta mới hướng thượng và lấy thanh khí điển từ tam thập thiên, 
tam thiên giáng lâm xuống thế gian để phổ độ cho cái địa đàng này được sống động và thức tâm trở về với 
chơn giác của chính nó, chính nó làm việc cho nó. “Cô Ðộc Viên” là nó phải lao động, nó phải làm việc, nó 
phải giáo dục nội bộ nó chớ không phải ỷ lại, hướng ngoại và hướng theo con đường trí thức u ơ và không 
tiến được trở lại với chơn giác, sắp lại trật tự sẵn có của chính mình. 
 
Dữ Ðại Tì Khưu 
Tăng Thiên Nhị Bá Ngũ Thập Nhơn Cu. 
 
*Ông TƯ giảng : 
Di Ðà ơi! Trong vườn địa đàng của ngươi, ta đã cho 1.250 nhơn công, mỗi một cơ sở là 250 người, làm việc 
phụ trợ trong vườn địa đàng này, ngươi được quyền sai khiến và sắp đặt công ăn việc làm cho chúng nó. 
Phân ra làm năm sở: Tâm, Can, Tì, Phế, Thận. 
 *Mỗi cơ sở ngươi hãy mẫn cán dạy chúng nó làm việc cho sốt sắng, khi ngươi công phu luyện đạo 
Pháp lý, thì ngươi dạy cho nó tu hành luyện đạo như ngươi. 
 

• Ông Tám giảng 
Hỏi chớ các bạn đã thấy sắp công ăn việc làm nào đâu? Các bạn đi làm công, bị người ta sắp công 

ăn việc làm, chớ làm sao các bạn đã sắp công việc làm bên trong. Kỳ thật các bạn đã sắp công việc làm bên 
trong, tánh kỳ thị, tánh nghi kỵ, tánh chê khen, ham mê hút thuốc, si mê đủ chuyện đó là mình giáo dục bên 
trong, rồi bên trong nó cứ hướng theo con đường đó mà nó làm, nó theo những lý giải của chủ nhân ông. 
Chúng ta thấy rằng chúng ta đã sắp đặt công ăn việc làm sái thì sự phát triển phải sai. Chúng ta sắp đặt 
công ăn việc làm chánh, trật tự thì nó sẽ trở về với chánh. 

*Ðó không có sự độc tài, ta tu thì ta đánh đổi tất cả mọi người, nhưng ta tu thì mọi người sẽ được tu 
như ta thì vạn linh trong đó nó mới theo chúng ta được. 
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THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM VÔ VI THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ 
 

TRUNG TÂM VÔ VI 
THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ 

5909 Woodcutter Way 
Columbia, MD.21044 

Tel: 410-884-5356 
Email:voviwashingtondc@yahoo.com  

 Web: www.vovimeditations.org 
 

LỄ TẠ ƠN  
( Thanksgiving day ) 

 
KÍNH BIẾU 

 
Thưa các bạn , 
 
      Người Việt Nam là một dân tộc trọng tình, trọng nghĩa. Nên trong dân gian lúc nào cũng lưu truyền 
những thành ngữ ,ca dao, đạo nghĩa tròn đầy .Như “ Uống nước nhớ nguồn “, “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây “, “ 
Bầu ơi thương nhớ Bí cùng,tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn “’, 
“ Một miếng khi đói ,bằng gói khi no “ ,v.v…  
 

Công Cha như núi Thái Sơn, 
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra . 

Tình Thầy nghĩa nặng tình Cha , 
Trọng Tu học Đạo ,Cha vui ,Mẹ mừng . 

 
      Nhân dịp Lễ Tạ Ơn ( Thanksgiving day ) ở Hoa Kỳ trong tháng 11 -2011 , để nhớ đến công ơn của Đức 
Thầy . Chúng tôi hân hoan phổ biến đến các bạn một chương trình KÍNH BIẾU băng giảng đặc biệt . Các 
bạn tự thưởng thức , hoặc các bạn làm những món quà để biếu tặng đến những người thân ,và bạn bè quen 
biết. Là những món quà tâm linh vô cùng quí báu.  
 

A- Những băng CD và MP3 : 
            1-  Chứng Đạo Ca Điển Giải                                                    (  1 CD  ) 

2- Bé Tám bàn bạc cùng bạn đạo khắp năm châu                  ( 1 MP3 hoặc 2 CD ) 
3- Đức Thầy giải đáp thắc mắc về Phương pháp hành thiền  ( 1 MP3 hoặc 2 CD )  
4- Đức Thầy giải đáp thắc mắc về Đời Sống                          ( 1 MP3 hoặc 2 CD ) 
5- Đức Thầy giải đáp về Pháp Luân Thường chuyển                               (  1 MP3 ) 
6- Đức Thầy trả lời các câu hỏi của bạn đạo về Pháp Niệm Phật             ( 1 MP3 )   
7- Đức Thầy trả lời các câu hỏi của bạn đạo về  

                        Pháp Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển                                       ( 1 MP3  )    
                  8-  Đức Thầy đọc Thượng Đế Giảng Chân Lý                                             ( 1 MP3  ) 
                  9-  Kim Thân Cha  ( Thượng Đế Giảng Chân Lý )                                      (  1 MP3  ) 
                10-  Kim Thân Ngọc Đế thuyết giảng                                                             ( 2 MP3  )                  
                11-  Các Khóa học ở Thiền Viện Vĩ Kiên                                                       (  2 MP3 ) 
                12-  150 Bài thuyết giảng của Đức Thầy                                                        ( 15 MP3 ) 
                13-  39 Bài thuyết giảng đặc biệt của Đức Thầy                                              ( 3 MP3 ) 
                14-  Đức Thầy đàm đạo với Triết gia về Phật Giáo                        ( 1 MP3 hoặc 2 CD ) 

          15- Chương trình phát thanh Thiền Định Thủ Đô Washington            (  CD  và  MP3 ) 
          16-  Vô Vi Vấn Đạo                                                                                           ( 1 MP3 ) 
          17-  Thực Hành Tự Cứu                                                                   ( 1 MP3 hoặc 2 CD ) 
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B- Những băng DVD :             

1- Thiền Viện Vĩ Kiên Ngày Giỗ Đức Thầy ( 12 tháng 9 -2010 ) 
Đây là cuồn băng đặc biệt ,lần đầu tiên các bạn thấy được toàn cảnh Thiền viện  . 

2- Vấn Đạo ( tại Prague năm 2000  và tại Houston năm 2002 ) 
3- Vấn Đạo tại Alaska năm 1998 
4- Đức Thầy thuyết giảng năm 1982 
5- Gom lời Thầy Giảng  ( năm 1999 – 2003 ) 
6- Gom lời Thầy Giảng  ( năm  1999 – 2004 ) 
7- Thiền Định Dưỡng Sinh 
8- Vấn Đạo (Đại Hội Thanh Tịnh – Prague 2000 ) 

 
C- Những băng giảng bằng tiếng  Tàu ( Cantonese  ): 

1- VoVi Meditation in Cantonese                ( 1 DVD ) 
2- Lectures and Answers in Cantonese        (  4 MP3 ) 
 

D- Những tài liệu tu học khác. 
Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington -Hoa Kỳ , có khá đầy đủ những kinh sách và băng giảng của 
Đức Thầy. Nếu các bạn đạo có nhu cầu.xin liên lạc ,các bạn sẽ được như ý  . 
 

E- Các chương trình KÍNH BIẾU trong tương lai. 
1- Vào dịp đầu năm mới âm lịch Nhâm Thìn  2012 .Chúng tôi sẽ có chương trình KÍNH BIẾU 

đặc sắc về Tân Cổ Nhạc Thiền Ca. Một chương trình khá đầy đủ và phong phú nhất từ trước 
đến nay  . Đặc biệt sẽ có những dĩa DVD để vui xuân trong những ngày Tết như: VôVi Chúc 
Mừng Năm Mới ,VôVi Cung Chúc Tân Xuân , Vui Xuân - Đại Hội Lân Quốc Tế .Những dĩa 
CD: VôVi Nhạc Mừng Năm Mới , Thiền Ca Vô Vi trong Âm Nhạc .Các bạn không thể bỏ 
qua  . 

2- Chúng tôi đang có chương trình Quảng Bá đạo pháp rất linh động , gồm có CD 8o phút và 
DVD. Trong đó chuyên chở những bài giảng đặc sắc của Đức Thầy ,những câu vấn đạo rất 
hay ,và thêm những bài thiền ca nhẹ nhàng. Các bạn sẽ vui thích thưởng thức và có thể làm 
quà biếu cho người thân ,bè bạn  . Sẽ được phổ biến một ngày gần đây  . 

3- Hãy đón theo dõi trên Tuần Báo Phát Triển Điện Năng hằng tuần  . 
 
Chân thành gởi đến các bạn lời cầu chúc Thân Tâm An Lạc , Vạn Sự Như Ý . 
 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Vạn Vật Thái Bình 
Kính bái. 
Võ Quang 

THƠ BẠN ÐẠO 
CHÌA KHOÁ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
 
Nam Mô A Di Đà Phật ngự 
Khai minh tam tạng hiểu tâm linh 
Nhắm mắt tham thiền thấy phật sự 
Quân bình trật tự là quy nhứt 
Lục tự Di Đà chấn động tu 
Truyền đến vạn linh đồng học đạo 
Tịnh tâm thông pháp đọc vô tự 
                                   *    
Soi Hồn thanh tịnh là Nam Mô 
Mở thức hoà đồng là chứng ngộ 

Càn khôn mở rộng khai tâm thức 
Quán suốt khai minh Phật sự độ 
Định an trật tự quy ba báu 
Di Đà sáu chữ luyện thâm vô 
Bản thể vạn linh đồng giác ngộ 
Thức tâm đồng niệm Phật Nam Mô 
Minh Thạnh ( Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu) 26.09.11 
                           ----- 
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            KHÔNG THẦY VẪN TU 
Đời tạm rèn trui chẳng lụy phiền 
Thầy về Thượng Giới cõi an yên 
Không rời tâm đạo duyên Thầy Tổ 
Chung tiến siêng hành thoát trần miền 
     Thành tâm diệt ngã không ta 
Hạ mình khiêm tốn mới là người khôn 
      Không còn lời lẽ ác ôn 
Không không kiêu ngạo ôn tồn dựng xây 
      Hiểu mình thoát cảnh tù đày 
Sửa mình là chính ngày ngày công phu 
      Ngồi thiền chưa phải là tu 
Qua chay khinh mặn tạo ngu phần Hồn. 
                                 Kính bái 
                         Sài-Gòn, 28-11-2011 
                                 Trọng-Nghĩa 
                        ---- 
           Thuyền Xa Bến 
Bạn đạo Hà Chi có tấm lòng 
Tu thiền hành triễn gắng sức công 
Chung thiền tinh tấn cùng bạn đạo 
Mở Khóa Sống Chung học luận bàn 
Đem đến niềm vui tâm vững an 
Nay duyên đã hết, thuyền xa bến 
Để lại nơi này trăm nhớ thương 
      Tô Thế - Atlanta ( Tiển anh Hà 20 ngày ) 
                                   ---- 
             Anh Hà rất là thật thà 
Thương nhớ anh Hà mấy đêm qua 
Ra đi nhanh quá không nói mà 
Chẳng câu tâm sự, lời từ giã 
Khóa học kỳ ni thiếu anh Hà 
Anh ấy rất là thật thà 
Siêng Tu, học niệm Di Đà 
Giúp đở bạn đạo thật thiết tha 
Anh ra đi tiếc quá mà 
Anh trở về gặp Thầy ta 
      Tô Thế - Atanta ( Tiển anh Hà 20 ngày ) 
                  ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Tiển Bác Hà 
 Mỗi người đi chỉ một lần thôi 
Bác về trên ấy được yên rồi 
Hội cùng Thầy, Tổ cùng thăng tiến 
Chúc Bác ra đi nhẹ tâm hiền 
Dương Minh Thủy - Atlanta ( Tiển bác Hà 20 ngày ) 
                             ----- 
                    PHỔ TRUYỀN 
   Pháp lý Vô Vi Khoa học huyền bí phật pháp 
 
Bảo tạng Vô Vi khai sáng tạo 
Vĩ Kiên hoằng pháp khắp năm châu. 
 
Hạ gương trần thế huyền quang tỏa 
Phổ truyền tâm pháp khắp trần gian 
Chiếu rọi hồng trần khai lý đạo 
Nam mô sáu chữ đạo vô tâm. 
 
Nam mô a di đà phật,vạn vật thái bình. 
           Cà Mau 27/11/20011 
                  Văn Phong 
                           ----- 
               TỰ NHIÊN 
Thiền tình xoay chuyển hòa uyển hồn nhiên 
Đạo pháp tự nhiên thâm ý ẩn niềm 
Trường đời theo cảnh muôn hình vạn biến 
Thực khơi tâm đạo cân đối bình yên 
Tâm xuyên thấm đạt tình đời thấu lý 
Chơn thức quân bình mở trí tầm thi 
Khúc hát diệu huyền bi từ khai mở 
Tri thức điển tình dạo khúc Vô Vi. 
       Cà Mau 22/11/2011 
                Văn Phong 
                   ----- 
               Ngồi Thiền 
Ngồi thiền ta tự tìm ta  
Tìm trong luồng điển Di Đà mát tê 
Ngồi thiền nửa tỉnh nửa mê 
Tìm Không trong có có về lại Không 
Ngồi thiền lòng hết trông mong 
Lim dim đôi mắt đèo bòng rớt rơi 
Ngồi thiền tạm gác chuyện đời 
Tìm trong tĩnh lặng chơi vơi vía hồn 
Vầng trăng mê ngủ đầu non 
Rụng rơi đáy mắt xoay tròn phát quang... 
         Lê Thành Tín (Thiền Đường Hạnh Đức) 

 ÐÍNH CHÁNH 
 
Bài viết 2 (TBPTÐN 855) của Chú Trần Quý Cao là bạn đạo ở tiểu bang Missouri không phải bạn đạo Nam Cali.  
Cảm ơn. 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
 

Đắp nền 
 
Một lần tôi nghe băng, Thầy nói với một bạn đạo:"Nếu cho người ta một triệu đô la mà người ta chịu tu ,thì 
đem đầu tôi ra chặt." 
Sau này tôi được nghe Thầy giảng :"Chúng ta không phải có nhiều người mới có thể tu được vô vi,một 
nhóm nhỏ mà thôi." 
 
Mục tiêu của vô vi là tự tu, tự cứu lấy mình .Đa số bạn đạo biết Đức Thầy đã lụm khụm ,đâu có đủ thời gian 
để đợi tổ chức vô vi phát triển. 
Bây giờ không gì tốt nhất là cũng cố thiền đường 12 giờ khuya.Nếu thiền đường 12 giờ khuya được vun bồi, 
phát triển thì vô vi sẽ có tương lai. 
Đây là gốc rể,nếu cái gốc rể này không được đắp nền,vun bồi mà nó chỉ được làm chiếu lệ, khi có, khi 
không, không tăng chỉ có giảm thì cho dù tổ chức vô vi bên ngoài có đông bạn đạo, có nhiều thiền viện, 
nhiều trụ sở, nhiều thiền đường, nhiều trung tâm... chỉ là tướng danh gỉa tạm sẽ đưa đến việc canh tranh 
không cần thiết vì do xây dựng trên ngọn, chớ không phải xây ở gốc, rồi mình cũng tiêu luôn. 
 
Chúng ta thực hành đi, vô vi sẽ đông bạn đạo, sẽ phát triển, không thực hành lời Thầy có hay cách mấy cũng 
sẽ bốc hơi.  
Có câu:" Miếu thiêng không sợ hương tàn khói lạnh" thì chỉ cần một người thực hành rồi ảnh hưởng được 
một người thực hành kế tiếp, cứ như vậy PLVVKHHBPP sẽ được vĩnh viển lưu giữ. 
 

Kệ của Đức Thầy: 
 

Chung hành phát triển vô cùng tiến 
Sáng lạn chơn hồn tự tiến xuyên 

Sanh diệt thân hành trong cõi tạm 
Hồn thời thức giác chẳng gây phiền 

               
Bruxelles, 30/11/2011 
Bùi Thanh Tâm 
 


