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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 
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Kính bái, 
Bé Tám 

 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường 

 
 
 
 
1) Tại sao chưa trọn hiểu? 
2) Tại sao phải qui hàng? 
3) Chấp nhận là phải làm sao? 
4) Bằng lòng là sao? 
5) Chấp nhận để làm gì? 
6) Thực hành bằng cách nào? 
7) Tại sao phải thức giác? 
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1) Atlantic city, 24-03-2006  10 : 35 AM 
Hỏi:  Tại sao chưa trọn hiểu? 
 
Ðáp:  Thưa chưa trọn hiểu là hiểu một không 
hiểu hai 
  Kệ: 
 Nóng tánh muốn mau khó trọn lành 
 Bình tâm thanh tịnh hiểu cả hai 
 Khó hiểu vì mình không chấp nhận 
 Sửa mình tiến hóa tự qui hàng 
 

2) Atlantic city, 25-03-2006  10: 45 PM 
Hỏi:  Tại sao phải qui hàng? 
 
Ðáp:  Thưa qui hàng là chấp nhận 
  Kệ : 
 Thương tâm tự thức đạt tâm từ 
 Qui hội tình người duyên Trời độ 
 Nhớ tưởng Trời cao tự thức vô 
 Thành tâm tu luyện niệm Nam Mô 
 

3) Atlantic city, 26-03-2006  11 : 00 PM 
Hỏi :  Chấp nhận là phải làm sao? 
 
Ðáp:  Thưa chấp nhận là bằng lòng 
  Kệ: 
 Thực hành chất phát tâm tự đạt 
 Xét rõ Trời cao nuôi nhân loại 
 Thành tâm thật sự tự tiến hoài 
 Thực hành chánh pháp luyện chẳng sai 
 

4) Atlantic city, 27-03-2006  1: 15 AM 
Hỏi:  Bằng lòng là sao? 
 
Ðáp :  Thưa bằng lòng là chấp nhận 
  Kệ : 
 Thực hành chất phát tự phân qua 
 Nuôi dưỡng tâm linh hiểu sâu xa 
 Thanh tịnh quân bình tâm đạo đức 
 Khai thông trí tuệ mới thật thà 
 
 

5) Atlantic city,  28-03-2006  23 : 34 
Hỏi :  Chấp nhận để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa chấp nhận để thực hành 
  Kệ: 
 Chung vui tiến hóa không  ngừng nghỉ 
 Giải tỏa phiền ưu cứu chính mình 
 Uất khí không còn vui không động 
 Khai triển chính mình xây dựng tiến 
 

6) Atlantic city, 29-03-2006  23: 42 
Hỏi:  Thực hành bằng cách nào? 
 
Ðáp:  Thưa thực hành bằng cách tự tu 
  Kệ: 
 Thực hành chánh pháp năng tiến bước 
 Càn khôn qui một giải ưu sầu 
 Thân tâm tự thức xây dựng tiến 
 Thực hành tu tiến giải tâm phiền 
 

7) Atlantic city, 30-03-2006  23; 54 
Hỏi:  Tại sao phải thức giác? 
 
Ðáp:  Thưa phải thức giác để cứu mình 
  Kệ: 
 Hành thông tự thức tự luận bàn 
 Thực hành như Phật không động loạn 
 Tự thức tự tu qui y Phật 
 Thành tâm tu luyện pháp phân huyền 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

LUỒNG ÐIỂN DU DƯƠNG (tiếp theo) 
 

Cho nên, cái pháp này không cho các bạn ỷ lại, mà nó cũng cho phép bạn phải tìm một ông 
nào hết. Chính bạn là thầy của bản thể, nghịch cảnh là thầy của bạn. Có bấy nhiêu đó thôi mà chịu 
không nỗi là không tu được. Cho nên, phải trong cái đại hùng, đại lực, đại từ bi, bạn phải cương 
quyết. Cái máy đang hư mà bạn không có kiên nhẫn, cương quyết, không có bao giờ bạn sửa nó 
được, bạn phải đem cái đầu óc sáng tạo của bạn ra sửa. Sửa cái máy, nó là vật chất mà nó có khó 
khăn, huống hồ gì bạn đang sửa cái tánh của bạn. Cái tánh của bạn nó tham lam tràn giang đại hải, ô 
trược, thối tha, không thể ngửi được, mà bạn phải bước thẳng vào đó, bạn mới sửa được. Phải can 
đảm trong đường lối đại hùng, đại lực, cương quyết nung nấu tinh thần tiến tới, tiến mãi, sửa cho nó 
xong. Ðại Từ Bi! Bạn đạt được thành quả tốt đẹp đó, bạn nên đem ra ảnh hưởng cho những người 
khác, không nên dấu diếm. 

Thành ra cái đường lối tu bên này nó rõ rệt, từ cách mạng sửa mình, hòa đồng với quần chúng 
nhơn loại, thì nó đâu có làm chuyện phá quấy ai, nó đâu có đụng chạm với ai, nhưng mà chính nó 
phải trở nên một người lương thiện để sống với mọi người, hòa với tất cả, học nơi tất cả, vui vẻ tất cả 
chứ không có gây cái sự buồn hận, buồn rầu rồi đâm ra tối tăm, rồi nói “tui đi tự tử, tui buồn này kia 
nọ”. Cái đó là cái ngu xuẩn, không hiểu lấy mình. Nếu chính ta hiểu lấy ta, ta chấp nhận, tới đâu 
cũng là dung điểm để cho chúng ta cải tạo tư tưởng phần hồn để tiến. 

Cho nên, chúng ta phải ý thức rõ ràng, phận sự đang quản lý cái tiểu thiên địa này, không làm 
những cái điều thái quá để gây cho thần kinh bất ổn, gây cho ngũ tạng bất yên. Các bạn đã ngự trị 
trong cái tiểu thiên đại này rất tinh vi của trời đất giao phó, của tất cả linh căn đóng cho bạn thành 
một cái cơ thể duyên dáng. Ở trong đó, nó có bao nhiêu sự phức tạp do sự sáng suốt của bạn thâu 
góp từ bên trên, so sánh với mọi cảnh ở thế gian, rồi trả lại xây dựng ở bên trong cho cho nó có cái 
đà tiến tự tiến, mà các bạn không chịu, còn lớ quớ đi ở bên ngoài, tìm cái này phù hộ, cái kia phù hộ, 
ông lên bà xuống để dìu dắt tôi, hô độ tôi... Cái chuyện mình đã sẵn có một cái cơ giới tốt đẹp, có 
một cái trí tuệ thông minh vượt mức mà mình không biết dìu dắt mình. Mình còn ỷ lại vào ngoại 
cảnh nữa, chừng nào các bạn mới tiến? 

Rõ ràng hằng ngày đã chứng minh cho các bạn thấy, kẻ sống người chết, rồi cái cảnh sanh lão 
bệnh tử khổ của các bạn, các bạn đâu có tránh được. Họ chết trước thì bạn chết sau. Tuổi tác bạn đâu 
có chờ đợi bạn mà bạn ở đó ỷ lại. Tuổi tác không chờ đợi bạn đâu. 

Trở lại cái phần thanh điển để nối tiếp cái thông minh sáng suốt của bên trên giáo hóa, giáo 
dục các cơ tầng lục căn lục trần trong bản thể bạn, để cho nó càng ngày phối hợp lên, càng nhẹ càng 
tiến xa hơn, lập một cái cuộc đời mới thanh bình vui vẻ cho phần hồn và tất cả những cái linh căn 
trong bản thể này. Còn chúng ta không hiểu, không xây dựng mà chúng ta còn muốn tìm những sự 
kêu bằng đề cao cái dâm ô rồi cuống cuồng trong cái căn nhiệp đau khổ. Dâm ô là ngoại cảnh, tham 
lam này kia kia nọ cũng là dâm ô. Tình dục cũng là dâm ô, tạo nhiều cái cảnh kêu bằng ràng buộc 
không thể tiến bộ nỗi. Ðối với người tu, không minh cho rõ cái chuyện bất lợi, không lợi cho cơ thể 
và không lợi cho quần chúng. Cái gì cũng vừa phải thôi, làm quá nó hư. 

THƯ TỪ LAI VÃNG 
B R, ngaøy 19/4/2006. 
Kinh thöa  Thaày ! 
 

Con nhaän ñöôïc thö  minh giaûi cuûa Thaày vaøo ngaøy 13/03/2006. Kính ñoäi ôn Thaày! Khoâng buùt naøo 
taû xieát ñöôïc nieàm vui lôùn nhaát cuûa ñôøi con, ñoàng thôøi giaûi toaû ñöôïc noåi lo laéng baáy laâu nay , 
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khoâng bieát con hoïc haønh baáy laâu nay coù ñuùng khoâng? Vì bieát hoûi ai ngoaøi Thöôïng ñeá, Toå sö Phaùp 
lyù vaø Minh Sö phoå truyeàn Phaùp lyù ra thì khoâng coù ai thaáu roõ ñöôïc söï haønh trieån vaø tieán hoaù cuûa 
taâm linh . Kính Thöa Thaày, Thaày raùng daïy con, moãi ngaøy moãi ñieàu ñöôïc 10 ngaøy Thaày chuyeån 
cho con, Coù ñöôïc khoâng Thaày? Thaày coá gaéng daãn daét con theo Thaày nghen Thaày! Ñöøng boû con ! 
Con khoå laém Thaày ôi. 
1/ Thaùng 10/2005 trong giôø nhaäp ñònh thình lình xuaát hieän tröôùc traùn con moät truïc hai caùnh quaït roõ 
raøng, maøu hoàng quang röïc rôõ vaø töø töø quay nhanh daàn  nhanh daàn trung taâm caùnh quaït tuoân ra 
nhöõng maøu ñen thui, nhöng khi ra khoûi truïc thì bieán maát lieàn trong vuøng trôøi saùng röïc .Khi caùnh 
quaït quay tít thì nhöõng maøu ñen thui khoâng coøn nöõa, truïc vaø caùnh quaït trong suoát maøu vaøng kim, 
daàn daàn caùnh quaït ngöng laïivaø maát huùt, thôøi gian hieän töôïng laø hai phuùt. Kính Thaày minh giaûi. 
 

Đức Thầy trả lời: “Điều này chứng minh là con đã giải 
được toàn bộ trược khí. Từ rày về sau rất dễ nhập định”. 
 

2/Caûnh giôùi nieát baøn coù phaûi laø chôn lyù hay khoâng? Hay khoái Ñaïi linh quang voâ cöïc truøm troïn caû 
caøn khoân vuõ truï laø chôn lyù duy nhaát toái thöôïng. 
Nieát baøn vaø thieân ñaøng 2 caûnh  giôùi coù khaùc nhau khoâng? Vì thieän haï phaân chia hai ngoâi Nieát baøn 
coõi Phaät Thieân ñaøng coõi trôøi Kính Thaày minh giaûi. 
 

Đức Thầy trả lời: “ Thanh Quang ban chiếu khắp nơi nơi; 
đó là Chân Lý. Niết Bàn là vô cùng thanh nhẹ, còn Thiên 
Đàng là thanh quang ban chiếu khắp nơi nơi. Khi hội ngộ 
được Thanh Quang thì mới biết Thiên Đàng là vô cùng lộng 
lẫy.  
 

3/ Thaày noùi chuùng ta laø haønh giaû tu voâ vi phaûi höôùng veà luoàng ñieån caùi cuûa caøn khoân vuõ truï maø tu, 
nhöng laøm sao bieát ñöôïc, caõm nhaän ñöôïc ñoù laø luoàng ñieån caùi cuûa vuõ truï.? 
 

Đức Thầy trả lời: “ Còn thể xác, thì nên chú ý trung tim 
bộ đầu, hướng về sinh lực càn khôn vũ trụ.  
 

4/ Ngaøy 21/01/06 luùc 8g10 boãng döng con baát thình lìng nhôù tôùi Cha trôøi da dieát khoù taû! Nöôùc maét 
con tuoân traøo, ngheïn ngaøo khoù thôû hôn 5 phuùt daàn daàn môùi hoài laïi nhöng vaãn nhôù mieân man 
khoâng döùt suoát thôøi thieàn. 

- Caùi thöùc sieâu ñaúng cuûa vuõ truï coù phaûi laø thöùc cuûa Thöôïng Ñeá khoâng? Vaäy khi ta hieäp nhaát 
vôùi Thöôïng Ñeá thì caùi thöùc cuûa ta trôû thaønh caùi thöùc cuûa Thöôïng ñeá hay laø sao xin Thaày 
minh giaûi. 

 

Đức Thầy trả lời: “ Đúng như vậy” 
 

5/ Luïc phuû coù phaûi laø 6 vuøng goø xöông cao ôû hai beân maët khoâng?Vaäy luoàng ñieån luïc phuû coù giuùp 
ích gì cho phaàn hoàn khi thanh loïc Kính Thaày minh giaûi. 
Đức Thầy trả lời:” Lục phủ trước, ngũ tạng sau” 
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6/ Kính thöa Thaày, Thaày noùi khi naøo nguõ taïng thöùc thì taâm môùi thöùc ñöôïc, con khoâng thaáu suoát 
ñöôïc yù naøyvì theo con, thöùc laø hieåu giaùc laø bieát. Thöùc giaùc laø hieåu bieát. Vaäy cho neân nguõ taïng 
laøm sao maø thöùc ñöôïc . Xin Thaày giaûi theâm cho toû töôøng. 
 

Đức Thầy trả lời: “Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển được 
quân bình, thì ngũ tạng mới thức trong trật tự. Thức là 
hiểu được sự sai lầm của chính mình, ăn năng sám hối mà 
tự tu”. 
 

7/Do phaùp luaân thöôøng chuyeån nguõ taïng khai thoâng thì nguõ haønh coù maát taùc duïng khaéc cheá nguõ 
taïng khoâng.? 
 

Đức Thầy trả lời: “ Không, ngũ hành vẫn làm việc đều 
trong trật tự” 
 

8/ Boä ñaàu töï ñoäng ruùt, coù phaûi laø luoàng ñieån taâm ruùt khoâng?maø ñieån taâm coù phaûi laø ñieån hoàn, maø 
ñieån hoàn coù phaûi laø nhöùt ñieåm linh quang khoâng kính thöa Thaày. 
 

Đức Thầy trả lời: “ Đúng vậy.” 
 

9/ YÙ truï trung tim boä ñaàu, ruùt nguyeân khí cuûa caøn khoân vuõ truï vaøo trung tim boä ñaàu, böøng saùng 
choang heát caû caùi ñaàu tieáp tuïc ñi luoân xuoáng ruùn, thoâng qua maïng moân töùc thaän thuûy, cuõng cuøng 
moät luùc yù ruùt luoàng ñieån chaïy theo ñöôøng xöông soáng leân Hieäp tích, Huyønh ñình, tieáp tuïc theo 
ñöôøng xöông soáng chaïy leân chieáu saùng cöûu truøng ñaøi , hang taêm toái vaø 4 ñöôøng maét, muõi, tai, 
mieäng, roài xung leân trung khieáu, tung leân trung tim boä ñaàu ....Ñöôøng xöông soáng vaø tam taâm maùt 
röôïi. Nhöng coù luùc laøm sao noù cöù lôïn côïn nhö coù vaät gì caûn trôû luoàng ñieån, thaáp eâ, eâ ôû naõo boä 
nhöng chæ trong tích taéc heát lieàn, Xin Ñöùc Thaày minh giaûi. 
 

Đức Thầy trả lời: “ Đó là sự tiến hoá của điển quang theo 
khả năng phát triển của chính mình. Những vật lợn cợn cản 
trở luồng điển là gốc trược. Khi ngộ Thanh Quang, thì 
luồng điển sẽ được giải tỏa hết”. 
 

10/ Thöa Thaày trong kinh voâ vi phaùp cuûa Haø Lieân Voâ aûnh Töû coù noùi :Khí taïi tai , Thaàn taïi maét 
,moãi ngöôøi ai laïi khoâng tai maét, tai maét gom veà Phaät taùnh khai. Coù phaûi maét traùi laø döông maét 
phaûi laø aâm khoâng thöa Thaày? Khi con soi hoàn khoaûng 15 giaây thì thaáy raát roõ reät,  coù khi 2 luoàng 
ñieån xuaát hieän cuøng moät luùc giao nhau treân AÁn Ñöôøng moät chuùt thaønh moät khoái troøn vo  cuõng coù 
luùc maét traùi xuaát hieän tröôùc.....Xin Thaày minh giaûi cuûa söï giao nhau naøy Con ñoäi ôn Thaày 
 

Đức Thầy trả lời: “ Nhờ sự giao nhau này mà biến thành 
Mô-Ni Châu tiến hoà khắp càn khôn vũ trụ” 
11/ Thaày raùng daïy con theâm moät ñieàu nöõa nhen Thaày! Ngoaøi giôø thieàn con khoâng coù duïng yù 
chuyeån phaùp luaân maø khoâng bieát hôi ôû ñaâu töø ruùn thaän thuûy, noù cöù töï ñoäng chuyeån ñi leân raát nheï 
nhaøng theo ñöôøng xöông soáng ñi leân tôùi hieäp tích, huyønh ñình vaø xoâng thaúng leân trung tim boä ñaàu 
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ngaøy cuõng nhö ñeâm trieàn mieân khoâng ngöøng nhö vaäy coù phaûi laø phaùp luaân töï ñoäng khoâng thöa 
Thaày?. 
 

Đức Thầy trả lời:” Đó là Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm 
Khai là vậy” 
Kính Thöa Thaày minh giaûi chæ daïy con nhöõng ñieàu treân ñaây. Ngaøn laàn ñoäi ôn Thaày. 
Con xin taïm döøng buùt, Kính chuùc Thaày tröôøng thoï ñeå daån daét chuùng con veà coäi nguoàn ! 
Con  
NTD 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chị Lâm Tú Kim bạn đạo Vô Vi thành phố Adelaide, 
Nam Úc, sinh ngày 29/03/1941 đã từ trần vào ngày 10/4/2006, hưởng thọ được 65 tuổi, sớm siêu 
thăng tịnh độ. 
Thành thật cám ơn. 
Bạn đạo Úc Châu 
2) Xin bạn ddao năm châu thế giới hướng tâm cầu nguyên cho thân mẫu của bạn ddạo Nguyễn thị 
Cánh là cụ Nguyễn thị Lụa sinh năm 1920 hưởng thọ 87 tuổi. Tạ thế hồi 19giờ 30 phút ngày 30 
tháng 3 âm lịch 2006 tại xã Dĩnh Kế Huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang sớm ddược siêu thăng tịnh 
ddộ 
Bạn ddạo Bắc Ninh- Việt Nam 

THƠ 
      TẦM VÀ SỬA. 
Tu sao sửa được cái thằng tôi. 
Niệm Phật siêng năng, đóng miệng hôi. 
Không hiểu chính mình nhiều khiếm khuyết. 
Bấy lâu tự gạt, trược vun bồi.. 
Việt Kiều bên Ðức,Thầy khen quá!!! 
Xét lại chính mình nói miệng thôi. 
Chưa đắc tự cao hay khoác lác. 
Vắng”Cha” đạo đức đã suy đồi. 
Dạy ta khuyên nhủ: Thiện- Tri- Thức. 
Ðố kị ghét chê ma giới rồi.!!! 
Dũng chí hùng tâm nhìn sự thật. 
Mình sai lo sửa, hết lừa thôi. 
Sáng suốt chuyện người, mình lại quáng???. 
Sửa được thằng tôi mới hết tồi.!!! 
                    Minh-Mghĩa. 
         Tân-Bình, ngày 6-4-2006. 
                 ===== 
   NGƯỜI MANG TÂM ÐẠO 
Người mang tâm đạo đến đây 
Nơi này hớn hở vui vầy đạo tâm 
Người ra đi chẳng âm thầm 
Một ngày hình bóng trong tâm mãi còn 
 
Dẫu là xa cách nước non 
Tâm tư tình cảm vẫn còn như xưa 

Sáng trưa chiều tối nắng mưa 
Người mang tâm đạo như vừa đến đây 
 
Thời gian an tịnh đắm say 
Người người vui vẻ như đầy đạo tâm 
Xa người, đâu phải xa tâm 
Lòng thành gọi Bé, thực tâm nhớ người. 
 
Càn khôn góc bể chân trời 
Bốn phương tám hướng Ðạo Trời Ðạo Nhân 
Tình thương Ðạo Ðức ân cần 
Người mang tâm đạo Vượt, băng tận cùng 
 
Kính Trời kính Phật bao dung 
Một lòng tâm đạo sống cùng thời gian 
Thế gian mang đến Thiên Ðàng 
Thủy chung tâm đạo Xin mang suốt đời. 
            HGT, 02G00 Rạng 20-11-2005 
              TỪ HÙNG. 
                     ======== 
                   LÀM SAO ? 
Làm sao trụ lại giữa đời 
Không gì thay đổi chuyển dời lòng ta 
Trần ai gian khổ bao la 
Thành tâm quyết chívượt qua thế trần 
 
Trần gian đâu dễ nương thân 
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Tâm không an ổn! Sao thân an lành! 
Làm sao đời đấy mong manh 
Làm sao tạo lực trở thành hồn nhiên 
 
Hồn nhiên thanh thoát triền miên 
Vượt tâm động loạn! Vượt xuyên thế tình! 
Hồn nhiên lột xác vô minh 
Hồn nhiên mà sống nghĩa tình thiền sinh 
 
Miệng im! Niệm Phật! Làm thinh! 
Tranh thủ tu luyện lợi mình lợi ta 
Hết mình cho đến thiết tha 
Thời giờ tu luyện, gọi là ăn năn 
 
Tội Hồn sám hối lần lần 
Làm sao cho sạch nợ trần đã vay 
Làm sao thanh điển đủ đầy 
Làm sao dứt khoát! Từ nay thoát phàm! 
              HGT, 24-11-2005 
                   TỪ HÙNG 
                 ===== 
         CON CUÛA OÂNG TRÔØI  
LAØM PHÖÔÙC BAO NHIEÂU ÑAU KHOÅ MÌNH !   
LUÏC CAÊN KHOÂNG BIEÁT ÑAÏO QUAÂN BÌNH  ? 
KHOÂNG TU HOÀN VÍA SAO TU TIEÁN !  
VAÏN SÖÏ DO THIEÂN TAÏO SÖÛA MÌNH  
THANH ÑIEÅN PHAÄT TRÔØI LUOÂN CHIEÁU HOAÙ    
ÑOÀNG NGHE ÑOÀNG HÖÔÛNG THÖÙC SAI MÌNH  
COÙ VAY COÙ TRAÛ QUAÂN BÌNH ÑIEÅN  
OÂNG PHAÄT NGAØY NAY TU PHAÛI HAØNH  
         5 THAØNH CUÛ CHI  9-4-2006  
                        ==== 
                 VINH QUANG !? 
“Ðại Hội Vinh Quang” đã cận kề 
Mà sao Hồn cứ mãi còn mê? 
Hãy mau dứt bỏ vòng thế tục 
Xả hết qui “Không”: dọn lối về 
 
Ngày lại ngày qua hỏi tâm ta 
Làm gì cho đạo há hát ca ? 
Hãy mau dừng lại soi cho kỷ 
Ngũ tạng sạch trong: đẹp lòng Cha 
 
Tạng trong, tâm sáng là giềng mối 
Kim Thân bất hoại ố chẳng lôi thôi 
Âm dương hòa khí quân bình lại 
“Ving Quang” ngời sáng tự lòng thôi ! 
              TP.HCM, 12-04-2006 
               Thanh Dũng 
                 ==== 
 

             NHỚ CHA ! 
Cha hởi, cha ơi đã trăm ngày 
Trăm ngày cha ở chốn nào đây ? 
Con luôn thương nhớ cha từng phút 
Con chỉ biết nhờ ngọn gió bay ! 
 
Nhớ thương cha chỉ biết theo Trời 
Quyết học chữ “Thanh” hết cuộc đời 
Mới tròn hiếu nghĩa ố lòng luôn gắng 
Mới xứng con ngoan của Cha Trời ! 
 
Cha của con ơi! Cha đã hiểu ? 
Cuộc đời ngắn ngủi, thật phiêu diêu 
Nhắm mắt xuôi tay, đời hư huyễn 
Chỉ có qui “Không”: rõ mọi điều 
 
Cha ơi! Cha có biết không cha ? 
Từ ngày cha vĩnh biệt ta bà 
Con không còn muốn đi đâu nữa 
Chỉ muốn ngồi niệm Phật nhớ cha 
 
Con muốn được cùng cha, anh, mẹ 
Tâm tâm tương ứng cho mau lẹ 
Cho kịp chuyến đò buổi hạ ngươn 
Cha Mẹ bề trên mỏi mắt chờ ! 
              TP.HCM, 24-03-2006 
                  Thanh Dũng 
                  ==== 
                   THI 
Ngày tháng trôi biền biệt. 
Kiếp người quá ngắn ngủi. 
Khổ đau lòng tiếc nuối. 
Chỉ tu thoát thân tù. 
 
Trần gian là bể khổ. 
Phú quí chẳng bền lâu. 
Tiền tài như phấn Thổ. 
Sanh tử chừa ai đâu. 
 
Người tu nhiều khảo đảo. 
Hành giã phải vượt qua. 
Thánh Thần khen ngợi, ca. 
Chiến sĩ Cha xuất chúng. 
 
Tình đời thấu tỏ được. 
Chẳng định kiến một ai. 
Thế gian trường sinh động. 
Tiểu Hồn sáng, học hoài!!!. 
           Bình-Tân, ngày 18-4-2006. 
             Minh-Nghĩa



 8

BẠN ÐẠO VIẾT 
 

Kyû nieäm 20 naêm Thieàn Vieän Vó Kieân 
 
Trôøi ñaát xoay vaàn coù tan coù töïu, khoâng ai ngôø raèng nôi haûi ngoaïi naày, baïn ñaïo  Voâ Vi löu laïc khaép 
naêm chaâu, laïi ñöôïc taùi ngoä vôùi Ñöùc Thaày  sau bieán coá lòch söû naêm 1975. 
 
Duyeân laønh ñeán, Phaùp Lyù Voâ Vi Khoa Hoïc Huyeàn Bí Phaät Phaùp  ñöôïc naåy maàm , vaø baét ñaàu phaùt 
trieån roài traêm hoa ñua nôû cho ñeán ngaøy nay. Thieàn Ñöôøng Culver city maø Ñöùc Thaày thöôøng goïi laø gia 
ñình Inglewood thuoäc Los Angeles California, xuaát hieän vaøo thaùng 10 naêm 1978. Sau ñoù ít laâu Ñöùc 
Thaày laïi ñaët chaân ñeán Montreal Canada vaøo dòp leã giaùng sinh naêm 1979 töø traïi tò naïn Palawan 
Philippine , keå  töø ñoù  aùnh saùng ñaïo maàu ñöôïc toõa raïng khaép nôi toaøn theá giôùi. 
 
Ñaïi Hoäi kyø nhaát vaøo naêm 1982 taïi Raïp Trieàu Thaønh, Westminster California, kyø 2  naêm 1983 ôû 
Montreal Canada, vaø kyø 3 vaøo naêm 1984 taïi tröôøng ñaïi hoïc Long Beach California. Cuõng vaøo dòp naày 
,cöïu Hoäi Tröôûng  Hoa Kyø Leâ Vaên Laïc cuøng moät soá  baïn ñaïo Hoa Kyø  theâm söï uõng hoä cuûa soá ñoâng 
baïn ñaïo treân theá giôùi ,ñaõ ñoàng thanh xin Ñöùc Thaày coù moät thieàn vieän ôû haûi ngoaïi. Ñöùc Thaày ñaõ 
chaáp thuaän vaø ñích thaân ngaøi  ñi xem ñaát , cuoái cuøng hoäi  mua ñöôïc moät mieáng ñaát roäng 2.5 maãu  
,giaù 52,500 myõ kim, treân vuøng nuùi Arrow Head thuoäc quaän San Bernadio ,ôû cao ñoä  5000 feets, nôi 
coù röøng thoâng xanh, coù maïch nöôùc uoáng ngon ngoït, vaø ñaëc bieät coù nhieàu thanh khí ñieån, raát nheï 
nhaøng neân raát thích hôïp cho ngöôøi tu thieàn. 
 
 Ñöùc Thaày ñaõ  ñaët vieân ñaù ñaàu tieân cho Thieàn Vieän Vó Kieân vaøo ngaøy 4 thaùng 7 naêm 1985, vaø baét 
ñaàu xaây caát.  Ñeán ñaàu thaùng 4 naêm 1986 ñöôïc hoaøn taát, toån phí toång coäng khoaûng 200,000 myõ kim, 
vaø chæ sau vaøi naêm ngaén nguûi, vaø nhôø söï ñoùng goùp tích cöïc  cuûa caùc baïn khaép nôi toaøn theá giôùi neân 
ñaõ traû xong heát tieàn möôïn nôï.  Ñöôøng nieäm haønh daøi khoaûng 800 meùt cuõng ñöôïc hoaøn thaønh . 
 
Nhaân dòp naày, cuõng xin nhaéc laïi caùc  coâng trìnhï ñoùng goùp  xaâây döïng thieàn vieän ,töø taøi chaùnh cho 
ñeán coâng söùc, coù nhieàu baïn ñaïo töø ñòa phöông ñeán caùc phöông xa ,cuõng nhö caùc baïn ñaïo ñeán töø caùc 
nöôùc  khaùc, hoï ñaõ chòu raát nhieàu gian khoå, gaùnh vaùc caùc coâng vieäc  naëng nhoïc vaø tröôøng kyø, chuùng 
toâi khoâng keå heát ra ñöôïc, chæ caàu Trôøi Phaät ban ñieån laønh cho hoï  theâm duyeân phöôùc treân con ñöôøng 
tu haønh giaûi thoaùt. 
 
Ñöùc Thaày caét baêng khaùnh thaønh Thieàn Vieän Vó Kieân vaøo ngaøy 6 thaùng 4 naêm 1986, ngay sau ñoù 
Thaày khai giaûng Khoùa 1 Vó Kieân, laø Khoùa Giaûi Nghieäp Taâm, keá tieáp  Khoaù  2 Thanh Tònh, khoùa 3 
Nhaãn Hoøa ,khoùa 4 Qui Thöùc, vaø 2 khoùa ñaëc bieät A B, taát caû moãi khoùa coù khoaûng töø 50 ñeán 70 baïn 
ñaïo, sau khi maõn khoùa, taát caû  xuoáng nuùi vaø tung ra toaøn theá giôùi,  hoï laø nhöõng Thieàn Sinh Tieân 
Phuoâng, theo chaân cuûa Ñöùc Thaày ñi raõi truyeàn chaân phaùp, roài 1 truyeàn 5, 5 truyeàn 10,10 truyeàn 100 
ñeán 1000, Ñeán nay  ñaõ 20 naêm troâi qua keå töø khi thaønh laäp TVVK vaø 26 naêm truyeàn phaùp cuûa Ñöùc 
Thaày , ñaõ coù hôn vaøi ngaøn baïn ñaïo nôi haûi ngoaïi tu theo Phaùp Lyù Voâ Vi Khoa Hoïc Huyeàn Bí Phaät 
Phaùp ,ñoù cuõng laø nhôø luoàng Töø Quang cuûa Ñöùc Thaày bao truøm vaø aûnh höôûng toaøn  theá giôùi ,trong ñoù 
Thieàn Vieän Vó Kieân  ôû tuyeán ñaàu ghi daáu söù maïng  thieâng lieâng cao caû vaø  tieáp tuïc hoaït ñoäng sau ñoù 
vôùi nhieàu khoùa khaùc nhau nhö nhöõng khoùa Soáng Chung vôùi Ñöùc Thaày, thanh loïc, suùc ruoät ,v.v.  vaø  
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nhöõng buoåi sinh hoaït vaøo  ñaàu thaùng ,ngoaøi ra cuõng coù nhieàu baïn ñaïo  ñeán vaõng lai , ngaén haïn hoaëc 
daøi haïn töø caùc phöông xa.. 
 
Quaûn lyù ñaàu tieân cuûa TVVK  laø anh Phaïm Höõu Baèng, cuøng caùc Tu Sinh khaùc nhö Nam Mai, Haø Tu 
Hieàn, Nguyeãn Trung Du, Hoà Myõ , Traàn Thò Ngoïc,Nguyeãn Vaên Khanh ,Mark La pousse’, Leâ Ngoïc Myõõ, 
baùc Traàn Quang Sieâu, coù theå coøn nhieàu nöõa ... Cuõng neân nhaéc laïi laø  ñaïo höõu Phaïm Höõu Baèng ñaõ 
qui tieân caùch ñaây hôn 5 naêm, vaø baùc Traàn Quang Sieâu cuõng ra ñi  caùch ñaây hôn 10 naêm. Taát caû caùc 
tu sinh keå  treân, vì coâng aên chuyeän laøm hoaëc vì khoâng  chòu ñöïng noãi nhöõng côn thöû thaùch cam go 
nôi nuùi röøng vaéng veû neân ñaõ xuoáng nuùi  , Thieàn Vieän Vó Kieân töø ñoù coøn laïi  hai Tu Sinh  Nguyeãn Kim 
Bích vaø Leâ Thò Quí ñeán truï trì vaø tröïc tieáp quaûn lyù thieàn vieän cho ñeán nay hôn 18 naêm  , nhöõng Tu 
Sinh naày ñaõ chòu ñöïng laâu beàn ,hy sinh raát nhieàu töø cuoäc soáng rieâng tö , ñeán nhöõng söï coâ ñôn nôi nuùi 
röøng vaéng veû , baïn ñaïo Nguyeãn Hoaøng Long  ñaïi dieän ban chaáp haønh cuaû Hoäi AÙi Höõu Voâ Vi Hoa 
Ky,ø ñaëc traùch thieàn vieän veà phöông dieän haønh chaùnh , veà tieáp lieäu, baûo trì,vaø  söûa chöûa v.v. 
 
Thieàn Vieän Vó Kieân ñaõ traõi qua nhieàu hoäi tröôûng cuûa Hoäi AÙi Höûu Voâ Vi Hoa Kyø, sau Leâ vaên Laïc laø  
Buøi Toaùn laø Nguyeãn Thaùi Höng, Nguyeãn Thò Xuaân An, Ñoaøn Ngoïc Toaøn vaø ñöông thôøi laø Nguyeãn 
Vaên Minh, tieáp tuïc vai troø baûo toàn taøi saûn cuûa hoäi trong ñoù coù TVVK. 
 
Qua 26 naêm hoaèng phaùp cuûa Ñöùc Thaày nôi haûi ngoaïi.Thieàn Vieän Vó Kieân  ñöôïc 20 tuoåi, vaãn maùi 
xanh vaùch ñoû  ñöùng söøng söõng trong röøng thoâng, chòu ñöïng bao muøa naéng möa  söông tuyeát vaãn 
thanh khí traøn ñaày, vaø lôøi giaûng cuûa Ñöùc Thaày luoân luoân hieän höõu, vì ngaøi laø moät vò Chaân Nhaân Sieâu 
Phaøm , aâm thanh cuûa ngaøi xuyeân qua 3 coõi, vôùi nhöõng baøi giaûng ôû caùc khoùa hoïc Vó Kieân nhö Giaûi 
Nghieäp Taâm, AÂm Ba Ñaïi Hoàn, Thanh Tònh,Tha Thöù Thöông Yeâu, Nhòn Nhuïc, Qui Thöùc v.v.., chuùng 
ta ai ai cuõng phaûi nhìn  nhaän raèng, lôøi giaûng cuûa Ñöùc Thaày caùch qua 20, nghe ñi nghelaïi  luùc naøo 
cuõng nhö môùi,vaãn soáng ñoäng  vaø luoân luoân ñaùnh thöùc phaàn hoàn chuùng ta höôùng veà nguoàn coäi.  
 
Thieàn Vieän Vó Kieân laø nôiTruï Ñieån cuûa Voâ Vi,  trôï  hoùa thanh ñieån cho caùc baïn ñaïo khaép nôi, treân 
böôùc ñöôøng tu haønh luyeän ñaïo, neân Thieàn Vieän Vó Kieân chính laø moät  kho ñieån cho ngöôøi tu, laø cuûa 
baùu cuûa  Phaùp Lyù Voâ Vi Khoa Hoïc Huyeàn Bí Phaät Phaùp, neân  chuùng ta phaûi giöû gìn noù cho con chaùu  
ñôøi sau naày, duø 100 naêm hay moät ngaøn naêm, tieáp tuïc duy trì vaø phaùt huy ñaïo phaùp. Thieàn Vieän Vó 
Kieân quaû thaät  laø moät Di Saûn voâ giaù , xöùng ñaùng ñöôïc ñöa vaøo doøng lòch söû nhaân loaïi.. 
 
 Baøi vieát Nguyeãn Hoaøng Long 
Ngaøy 21-04-06 
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THÔNG CÁO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI  “ HỘI TỤ VINH QUANG”  

TẠI BANGKOK 
 
1) VỀ VIỆC ĐƯA ĐÓN TẠI PHI TRƯỜNG:  
 
Xin Tất Cả Các Bạn Đạo tham dự đại hội vui lòng cho  Đại Diện Ghi 
Danh biết ngày giờ đến và đi cùng chuyến bay của mình càng sớm càng 
tốt,  để hãng dịch vụ đưa đón tiện việc sắp xếp đầy đủ xe cộ theo 
nhu cầu ấn định. Vì mùa hè 2006 là lễ của Nhà Vua bên Thái,  nên 
việc vận động cho có đầy đủ xe không phải là một việc đơn giản, nếu 
chúng ta không đặt sớm. 
 
Mặc dù hạn chót cho việc thiết lập danh sách đưa đón bạn đạo là  : 
ngày 15 tháng 6 năm 2006, nhưng sự phúc đáp sớm  hơn thời gian kể 
trên sẽ giúp cho BTC rất nhiều. Mong quí bạn thông cảm cho việc 
này.  
 
2) Về việc ghi danh tour du ngoạn và ở thêm ngày (extra nights): 
 
Cũng vì mùa hè 2006 là mùa lễ lớn, kỷ niệm 40 năm lên ngôi của nhà 
vua Thái Lan,  việc thu xếp “tour du ngoạn” và  phòng  cho  “extra 
nights” cũng là một việc cấp bách. Xin các bạn đạo vui lòng phúc 
đáp sớm để BTC tiện việc sắp xếp. 
 
Ngày 1 tháng 5 năm 2006 là ngày hết hạn đóng tiền, và cũng là ngày 
hết hạn cho việc ghi danh  tour du ngoạn. Sau thời gian này BTC sẽ 
không bảo đảm được chỗ. BTC cũng xin nhắc là số tiền đóng cho tour 
du ngoạn không thể bồi hoàn nếu có sự thay đổi ý kiến vào giờ chót. 
 
 
Kính chúc Quí Bạn thân tâm an lạc 
Vo-Vi Multimedia Communication kính bái, 
 
 
 


