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Ðiện thư : aphancao@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVIWEB.ORG 

 
    sô 499 ngày 30 tháng 1 năm 2005 

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 
 

Bình Tâm 
 

Bình tâm học hỏi duyên trời độ 
Quang chiếu tâm linh ý thức vô 

Chuyển hóa khai minh nguyện nam mô 
Duyên tình khai triển không giờ dứt 

 
 

Kính bái, 
 

V ĩ Ki ên 
 

 
Mục Bé Tám từ 02/12/2004 đến 08/12/2004 

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
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) Sẽ tiến về đâu? 
2) Phần Hồn là cái gì? 
3) Sự sáng suốt là gì? 
4) Sự sáng suốt có hợp khí cùng Trời Đất không? 
5) Trời Đất có gì lạ? 
6) Ánh sáng vô cùng là sao ? 
7) Thanh tịnh để làm gì? 
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1) Montreal 02-12-04 2:00AM 
Hỏi: Sẽ tiến về đâu? 
 
Đáp: Thưa sẽ tiến về nguồn cội 

Kệ: 
 Tiến về nguồn cội mới chung vui 
 Phát triển vô cùng tự tiến tu 
 Uyển chuyển vô cùng tự giải mù 
 Minh tâm kiến tánh tùy duyên thức 

2) Montreal 03-12-04 9:50PM 
Hỏi: Phần Hồn là cái gì? 
 
Đáp: Thưa phần Hồn do tinh ba của Trời Đất hình 
thành 

Kệ : 
 Hồn là sáng suốt của Trời Đất 
 Tiến hóa thâm sâu tự thực hành 
 Uyển chuyển không ngừng qui một mối 
 Thành tâm tu luyện cảm thông Trời 
 

3) Montreal 04-12-04 2:18AM 
Hỏi:  Sự sáng suốt là gì? 
 
Đáp: Thưa sáng suốt thanh tịnh minh 

Kệ: 
 Qui nguyên đời đạo song tu tiến 
 Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền 
 Uyển chuyển không ngừng thông đạo pháp 
 Quí yêu Trời Phật tự tham thiền 
 

4) Montreal 05-12-04 2:32AM 
Hỏi: Sự sáng suốt có hợp khí cùng Trời Đất 
không? 
 
Đáp: Thưa sự sáng suốt hợp khí Trời Đất 

Kệ: 
 Thực hành chánh pháp đạt phần ưu 
 Sáng suốt thông minh trọn tiến trình 
 Giải tỏa phiền ưu tự giác minh 
 Khai thông chính mình qui nhơn đạo 
 

5) Atlantic city,  06-12-04 2:11PM 
Hỏi: Trời Đất có gì lạ? 
 
Đáp: Thưa Trời Đất tràn đầy tình thương cứu độ 
dân lành 
                          Kệ: 
 Sinh khí Trời Đất hóa hóa sanh 
 Chung qui cũng phải chơn thực hành 
 Thực hành chánh pháp thông đường tiến 
 Qui hội tình người tự tiến nhanh 
 

6) Atlantic city, 07-12-04  2 :50 PM 
Hỏi :  Ánh sáng vô cùng là sao ? 
 
Ðáp: Thưa ánh sáng vô cùng là đại thanh tịnh 
  Kệ: 
 Ánh sáng vô cùng uyển chuyển thanh 
 Càn khôn qui một mới hình thành 
 Qui hợp giềng mối ban chiếu nhanh 
 Chuyển hóa thâm sâu thấu các ngành 
 

7) Atlantic city, 08-12-04 2: 22 AM 
Hỏi:  Thanh tịnh để làm gì? 
 
Ðáp:  Thưa thanh tịnh là sáng suốt 
  Kệ: 
 Thanh tịnh sáng suốt tự quán thông 
 Chơn thành tu tiến giải tâm phiền 
 Qui nguyên một mối hành thông đạo 
 Thức giác chính mình tự thức cao 
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TR ÍCH  BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG 

TU TRONG THỰC TRẠNG THỬ THÁCH 
Chúng ta tu ở đây mỗi đêm mỗi đánh đổ, mỗi đêm mỗi dứt bỏ tất cả những cái tập quán từ tiền kiếp tới 
bây giờ. Các bạn thấy hàng ngày mình sân si, mình chửi mắng một người nào, tối mình công phu không 
được, trong thâm tâm nó ăn năn, rồi nó thấy nó tự rước cái tăm tối vô cho nó, thay vì nó đã tạo cái ánh 
sáng. Do đó chúng ta biết, nhưng mà phải có sự đụng chạm chúng ta mới biết, sau sự đụng chạm rồi các 
bạn thức giác. Sau cái thức giác các bạn cương quyết tiến lên thì các bạn đạt tới cái sáng suốt trường cửu, 
và nó trường cửu sáng suốt trên bộ đầu bạn, bạn không có bị những sự trở ngại trở về sau, thì đừng có sợ 
rồi nói “tôi tu tôi sợ nói cái đó... tôi bị tội...” này kia, kia nọ, không có đâu! 

Tới đó rồi các bạn thức giác, ăn năn, rồi bạn với bạn mình nói lại cho người ta nghe, nói: “Tôi xin 
lỗi, tôi bị sai lầm ở cái chỗ đó, ngày nay tôi nhờ bạn tôi mới biết được”. Chính nhờ sự sai lầm của bạn mà 
ngày nay tôi mới hiểu được cái tội trạng của tôi. Tôi thiếu sáng suốt trong lúc đó, bây giờ tu tới cái tháng 
này, hai tháng sau hay là ba tháng sau, tôi minh cảm được việc tôi làm như vậy. Cho nên trong các bạn 
đạo thường hay đả kích nhau, nó nói chuyện thường khi nghịch, nghe nó nghịch lắm, nhưng mà nhờ cái 
nghịch đó chúng ta mới hiểu qua cái bình thản của chúng ta. Cho nên các bạn đừng có nói rằng: “Tôi ngán 
ông đó, tôi không dám nói chuyện với ông đó nữa”. Không! Không có ông nào hết, tất cả đều là luồng 
điển thôi, trược với thanh mà thôi. Cái phần thanh nó sẽ hòa cảm và nó ảnh hưởng, nó cởi mở cho cái 
phần trược. Chúng ta nên tiếp xúc nhiều, hòa cảm nhiều, tha thứ nhiều nó mới đi tới từ bi là gì, rồi các bạn 
mới thấy bộ đầu các bạn khai thông và tánh tình của các bạn thay đổi. Ở ngay trong thực trạng thử thách 
các bạn mới thấy, chứ không bao giờ các bạn ngồi trong suy tư nói, bây giờ tu khá hay này kia nọ, không 
có đâu. Cho người ta thử một cái, mình chịu không được, cái đó không được. À mình phải đi tới, chịu 
không được, thua! Bữa nay thua nhưng mà mai tôi tu rồi tôi thấy nó thay đổi thế nào? Rốt cuộc tôi cho nó 
đụng chạm, nó té ra không có cái gì hết, nó dời về hư không, cái bản tánh thanh điển của mọi người là hư 
không, sáng suốt, tha thứ, chứ không có chấp nữa. Rồi chúng ta mới biết rằng, tất cả những vị tiền bối đã 
nói chấp, ông tu tới ngày nay mà ông vẫn chấp, nhưng mà chúng ta chưa chấp, không đụng cái chấp làm 
sao biết chấp. À... cho nên chúng ta đụng rồi chúng ta mới biết. Cho nên các bạn tu thường khi gặp trở 
ngại trong gia đình, vợ con, bạn bè nó làm các bạn rối loạn, sau thời đó thì các bạn hiểu, và hiểu chừng 
nào các bạn công phu cần mẫn chừng nấy, tiến bộ chừng nấy, cương quyết chừng nấy, thì các bạn sẽ cởi 
mở và tiến trong cái đà tiến thanh điển ở bên trên bộ đầu chứ không bị đối nghịch ở thế gian nữa. 

Cho nên tôi ước mong rằng các bạn cứ cương quyết giữ đó mà tu, bởi vì trong bản thể của chúng ta 
nó bao gồm nhiều cái cơ năng kích động và phản động không khác gì bên ngoài. Bây giờ chúng ta phải tự 
sửa tầng số này cho tới tầng số kia, mà gặp chút đỉnh động chạm các bạn chán nản, đó là các bạn tự thoái 
bộ. Nhưng mà các bạn vẫn tiến luôn, tiến luôn, tiến chết luôn... tu hành, mỗi đêm mỗi hành thì các bạn 
thấy tiến bộ. Chính tôi cũng ở trong cái giới đó mà ra. Trước kia tôi sân hận đủ chuyện, tôi tu lần lần tôi 
gặp biết bao nhiêu người tới nhà tôi thử thách đủ chuyện hết, tới bùa phép phá quấy, ban đêm người ta 
xuất điển, họa bùa tới phá tôi nhưng mà tôi vẫn kiên tâm tu. Bởi vì tôi theo một con đường sáng suốt 
không động, bây giờ có hay cách mấy, họ làm phong ba bão táp đi nữa rồi một thời gian họ phải đi tới cái 
thanh tịnh sáng suốt. Bởi vì tôi tìm cái con đường sáng suốt thay vì động loạn, thành ra tôi cương quyết tu 
tới ngày nay. Nếu tôi thoái bộ, tôi sợ, tôi chán, thì ngày nay tôi bị sa ngã rồi. Tôi không có được cái sự 
kêu bằng nhẹ nhàng ngồi đây mà đàm đạo với các bạn. Cho nên do sự cương quyết của tôi, tôi thấy cái đó 
là cái quí giá, cái đó nó mới đem đến chân lý cho chúng ta. Phải cương quyết đi lên, tìm hiểu lấy ta, khai 
thác lấy ta, tận dụng cái luồng thanh điển của chúng ta, nhiên hậu mới thấy sự sai lầm của đối phương. 

THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI ÁI HỮU VÔ VI NEW YORK 
Thành Phần Ban Chấp Hành Hội Ai Hữu Vô Vi New York Nhiệm Kỳ 2004 -2006 
Thành Viên Ban Chấp Hành Hội : 

• Hội Trưởng : Nguyễn Minh Châu. 
• Hội Phó : Nguyễn Minh Long. 
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• Tổng Thư Ký : Ðoàn Phương Châm. 
• Thủ Quỹ : Trần Quang Lực 

Mọi liên lạc xin gởi về: 
8 Pheasant Cir 
Brentwood NY 11717. 
Home Phone: 631-952-4642 
Cell: 631-220-8662. 
Email: VOVINEWYORK@AOL.COM. 
Xin kính trình đến Ðức Thầy và toàn thể quí bạn đạo. 
Thay mặt ban chấp hành hội. 
Nguyễn Minh Châu. 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm câu nguyện cho ông Lư Mộc Hiền, thân phụ của bạn đạo Lư Hùng Phong, 
từ trần ngày 21 tháng 12,năm 2004 (tức ngày 10 tháng 11-âm lịch) tại Việt nam được siêu thăng tịnh độ. 
Ông hưởng thọ 71 tuổi. 
Thành thật cám ơn. 
HAHVV HAWAI 
 
2)  Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn đạo Trần thị Khải là  cụ Trần Xuân 
Tụng, sinh năm 1916, mất ngày 25. 01. 2005 tại Hà Nội,  sớm được siêu thoát  
Hội AHVV Đức Quốc thành thật cám ơn quý bạn đạo. 
 

THƠ
           LỖI TẠI TÔI 
 
“Lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi đàng” 
Nhờ thiền mới thấy mình đa mang 
Bao nhiêu tội lỗi trong tiền kiếp 
Nay trả nghiệp xưa chớ thở than 
Tự giác trau tâm và sửa tánh 
Vui lòng trả qua,Ư ấy trò ngoan 
Trời không thưởng phạt, xin đừng trách 
Tự giải nghiệp tâm hết khổ nàn 
Nhân quả rõ ràng mình phải gánh 
Công bằng định luật có chi bàn ! 
Người khôn hiểu đạo hằng tu sửa 
Kẻ dại sân si mãi trách than 
Họa phúc tự mình gieo gặt hết 
Tu tâm dưỡng tánh: khoẻ an nhàn 
Thiền là giải pháp tự mình cứu 
Chắc chắn thăng hoa, đẹp mọi đàng. 
       Thanh Ða, Noel 25-12-2004 
         TƯ ẾCH CHỢ ÐỜI 
             =====  
         PHÚC THAY ! 
 
Phúc cho những kẻ thấy mình sai 
Chỉnh sửa trần tâm quí lắm thay 
Luyện đạo ân cần theo Pháp Lý 
Hành thiền đúng hướng vượt trần ai 

Quên đời tự bỏ đường tranh chấp 
Nhớ đạo khai tâm niệm Phật hoài 
Hơi thở nhẹ nhàng nơi trụ đảnh 
Lấy không làm đích giữ lòng ngay 
Hồn linh an lạc luôn phơi phới 
Chẳng dám chen vào gánh nghiệp ai 
Bình thảng trước lời chê thế sự 
Không còn sân hận thiện lành thay 
Ngày ngày hành đạo tâm minh chánh 
Nghiệp giải dần vơi với tháng ngày 
Trời Phật thương nhiều hằng cứu độ 
Soi lòng sáng suốt sửa lầm sai. 
          Thanh Ða, 23-12-2004 
           TƯ ẾCH VÔ VI 
                 ======== 

TRÊN ÐỈNH PHÙ VÂN. 
                  

Bớ nhân lọai, hởi Trần ai! 
Hởi Thiên Lôi, ông là ai, 
Ngươi hãy cho ta biết ? 

Ai dạy              Ai d ạy cho đời bắt chiếc bóng “ Phù Vân”.  
Mấy bận đua chen nhau, 
Khanh tướng với công hầu, 
Của tiền, cùng học vấn, 
Chuyện  Trần Ðời này, có lắm việc bể dâu ! 
            *** 
26 tháng 12 qua, 
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Gần toàn vùng Trung, Nam Á, 
Có cả con công chúa, 

                       Có cả Bộ trưởng này kia, 
                 Trong phút giây cũng phải chịu cảnh chia lìa! 

Ai thấy cảnh nước đầy, 
Ai sống cảnh chơi vơi. 
Bởi Sóng Thần thức dậy, 
Bởi động đất lên ngôi, 

                  Toàn cầu xúc động! ố Thảm cảnh đã tới hồi. 
            *** 
Thôi đừng cùng xâu xé, 
Ta dừng bước hơn thua, 
Sóng gío đã rền vang, 

                      Ảm đạm với điêu tàn, 
                   Hãy góp phần cho hạnh phúc mãi lạc an .  

Thế giới ở tương lai, 
Vì Tình thương Nhân Loại, 
Nếu chinh chiến kéo dài, 

                       Sinh chúng còn bi ai ! 
                   Ác mộng “Phù Vân” còn lăm le liên táià 

*** 
                          Nếu biết nhau một Tổ, 
                       Bởi con cùng một Tông, 

           Ðây con cháu Tiên Rồng, 
         Hòa cùng chung nhân loại, 

                       Chia xẽ nổi lòng, trong Từ Bi, Bác Ai. 
á 

              Con người trôi tan tác, 
            Sóng giạt, cuốn nhà trôi, 
          Chạy trốn có kịp đâu, 
           Ðây Nhân Quả Luân Hồi, 

                  Thương cho Ðời, ai còn lội “Ðỉnh Phù Vân” 

                   SG, 28-12-2004. 
   Thương cảm, 

  TRẦN KIÊN HOA. 
                      ===== 
               TA LÀ THẦY TA  
Mình dạy mình gọi là SƯ 
Ðiển Quang trụ đỉnh như như là THIỀN 
Vượt qua vùi dập nhân duyên 
Là thi trong cõi diệu huyền Trời ban 
Lời thơ tự thể tuôn tràn 
Là Quang Ðiển chuyển, muôn ngàn hiện thân 
Tình thơ hội điển tương lân 
Thức tâm tự cõi dương trần thăng hoa. 
            Quảng Ngãi, 22-12-2004 
              NGUYỄN DANH. 
 
                   ========== 
           THƠ HỌA NGÀY XUÂN 
        (Họa vận “Xuân Thơ Ất Dậu” của NgẠHiền 
         Kính tặng chư Huynh Ðệ Tỷ Muội Vô Vi) 
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI họa vần thơ 
Vui với công phu Ðiển chẳng mờ 
Khôn khéo dịu dàng, không quỉ quái 
Hy sinh nhẫn nhục, chẳng ngu khờ 
Vô Vi Thiền Pháp không hoang tưởng 
Thực chứng Ðiển Quang chẳng mộng mơ 
ẤT DẬU XUÂN về vui xướng họa 
Chúc nhau tự tiến, chẳng nương nhờ. 
       Tao Ðàn Phú Nhuận, 02-01-2005 
             THI ỀN  T ÂM 

 
   

B ẠN Ð ẠO VI ẾT 
Ý NGHĨA GIÒNG SÔNG LẠI GIANG 

 
Tôi xin mạo muội trình bày ý nghĩa giòng sông Lại Giang = Trở về giòng sông. Nghĩa là TRỞ VỀ BẾN 
GIÁC tức là Linh Hồạn ra đi học hỏi mọi trạng thái Thanh Trược qua bao kiếp trầm luân. Ngày nay Thức 
Giác Tu Hành trở về Bến Giác (Lại Giang). 
 
Tiền Nhân khéo đặt tên các Ðịa Danh như Cảnh Tiên Cảnh Phật tại Tỉnh Bình Ðịnh. 
Bình Ðịnh là Ðất Ðịa Linh Nhân Kiệt. Ðã phát sinh ra bao Vị Anh Hùng như : Ðại Ðế Quang Trung 
Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, các vị Cách Mạng : Mai Xuân Thưởng, Tăng Bạt Hổ v.v.. Nhà 
thơ Hàn Mạc Tử, Văn có Ngô Tùng Châu, Ðặng Ðức Siêu v.và Tu Sĩ có Ðức Giám Mục Lê Văn Ấn, 
Ðặng Ðức Tuấn, Hòa Thượng Thích Tâm Hoàn và rất nhiều Danh Nhân àNgày nay xuất hiện một Vị 
Thiền Sư Môn Phái VÔ VI là THẦY TÁM (Lương Sỹ Hằng). Ngài đã ngoài 80 tuổi, sinh quán tại Quy 
Nhơn Tỉnh Bình Ðịnh VN. Ngài đang truyềạn giảng Pháp Thiền Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật 
Pháp ÐỜI ÐẠO SONG TU gần 50 năm qua. Ông thuyết giảng cả ngàn băng Cassettes, CD, Vedio, 
VDCD, DVD. Kinh Sách Tài Liệu. Ðã ra mắt lần thứ 10 Thiền Ca mang Ðạo vào Ðời trình diễn tại Úc 
Châu, Âu Châu, Hoa Kỳ , Canada và sẽ ra mắt Thiền Ca : Tiếng Trống Dựng Xây trình diễn tại Hí Viện : 
La Mirada for the Performing Arts tại Orange County Miền Nam California USA Ngày 1/1/2005.- Có 
nhiều Thiền Ðường, Trung Tâm, Thiền Viện do các Bạn Ðạo Ðịa Phương đóng góp Xây Dựng từ Hoa 
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Kỳ, Canada, Úc Châu, Á Châu, Âu Châu, riêng Ông không có tài sản. Nếu ai ủng hộ cho Ông, Ông đem 
cho các nơi nghèo khổ cần giúp đỡ. - Chúng tôi may mắn được Ngài chỉ dạy Phương Pháp Tu Thiền và 
đạt được ít nhiều Ấn Chứng kỳ diệu mà người không TU thì không thể chứng nghiệm được. 
 
- Tôi cảm khái viết ra bài Ý nghĩa Giòng Sông LẠI GIANG để tạ ơn THẦY TÁM và cống hiến các Vị đã 
sinh ra nơi Ðịa Linh Nhân Kiệt Tỉnh Bình Ðịnh Miền Trung VN. 
-Tỉnh Bình Ðịnh có những Ðịa Danh như: Bình Ðịnh = Bình An nơi Ðại Ðịnh Giới Niết Bàn. Quy Nhơn 
= Quy Hồn, Vía Vạn Linh thành Hiền Nhơn Chân Tu. 
An Lão = An Nghỉ của Lão Ông, Lão Bà Linh Hồn Tu Luyện đã già đang An Nghỉ nơi Cõi Niết Bàn. 
Hương Sơn, Kim Sơn =Núi báu luôn luôn có mùi thơm thoát tục. Nơi ngự của các Vị: Thánh Tiên 
Phật. Bồng Sơn = Bồng Lai Tiên Cảnh. Tam Quan = Cửa Trời là Thủy Quan, Ðịa Quan, Thiên 
Quan. Kim Bồng = Bồng Lai Nhược Thủy ( Theo Tây Du Ký thì Chư Bát Giới, trước kia là Thiên 
Bồng Nguyên Soái trông coi mấy vạn Binh Tướng Trời, vì trọc ghẹo Hằng Nga trên Cung Quảng 
phạm tội. Thượng Ðế phạt xuống Trần Gian làm con heo. Sau theo Ðường Tam Tạng đi thỉnh Kinh , 
được Ðắc Quả). Hoài Hương = Nhớ cố Hương Nguồn Cội nơi Hư Không. Hoài Nhơn = Nhớ kiếp 
trước làm Người Thiện Lương. Hoài Ân, Hoài Mỹ, Hoài Ðức, Trung Lương v.và= Hoài bão làm 
điều nhân lễ nghĩa trí tín, trung hiếu vẹn toàn. 
 
- Giòng Sông Lại Giang phát nguyên từ dãy Trường Sơn có ngọn núi Ngọc Lĩnh cao khoảng 1000 
mét tượng trưng trái tim của con Rồng ( Trường Sơn ). Ðầu hướng về Nam, Ðuôi hướng ra Bắc cùng 
với các giòng sông Cửu Long là 9 con Rồng hướng về chầu : Thánh Ðịa Thất Sơn Huyền Bí? Nơi khai 
mở Ðại Hội Long Hoa ! Kỳ 3 ? 
 
Ðây là bài viết tưởng tượng Cá Nhân của tôi. Nếu không vừa ý thì xin bỏ qua. 
Linh Hồn chúng ta lúc đầu ở Cõi Vô Cực (THƯỢNG ÐẾ). Xuống tới Thái Cực chỉ là một Ánh Sáng nhỏ 
bé. Tách rời Ðại Hồn ra đi học hỏi Tiến Hóa, xuống cõi Lưỡng Nghi thì chia ra Âm Dương= Hồn và Víá. 
Rồi Tam Tài, Tứ Tượng v.v..(Nhất bản tán vạn thù) . Sau cùng xuống thượng nguồn Sông Lại Giang. 
Vượt qua Sông Mê tỏa ra Năm Châu Bốn Bể , tùy theo Duyên Nghiệp nhập vào các Xác Thân Tứ Ðại Cõi 
Trần Gian học làm: Kim Thạch, Thảo mộc, Cầm Thú. Sau cùng Tiến Hóa học thành con Người (Ðầu đội 
Trời, Chân đạp Ðất). Trải qua vô số kiếp hóa hóa sanh sanh mấy trăm ngàn năm mới thành hình thể CON 
NGƯỜI (Hoài Nhơn). Học hỏi chứng nghiệm bao nhiêu đắng cay ngọt bùi theo Luật Nhân quả. Ngày nay 
thành Người trí Tuệ sáng suốt không dám tạo Ác Nghiệp, sợ Luật Nhân Quả. Luôn hướng Thiện làm điều 
lành học: Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, Trung Hiếu vẹn toàn (Hoài Ân, Hoài Mỹ, Hoài Ðức, Trung Lương). 
Sau cùng Thức Giác. Hoài Hương : Nhớ thương nguồn Cội xa xưa. Tu hành lập công bồi đức (Phước 
Huệ Song Tu). Từ BẾN MÊ trở về BẾN GIÁC (Lại Giang). Vượt qua Tam Quan: Thủy Quan, Ðịa Quan, 
Thiên Quan. Qua Kim Bồng Nhược Thủy. An trú tại Hương Sơn, Kim Sơn nơi Bồng Lai Tiên Cảnh 
(Bồng Sơn). Sau khi đã quy Hồn Vía, Vạn Linh. (Quy Nhơn) Thành Hiền Nhơn , Chân Tu là Tiểu Thiên 
Ðịa. (Vạn Thù Quy Nhất Bản). Nơi An Nghỉ của Lão Ông, Lão Bà (An Lão) các Linh Hồn đã già và 
hưởng sự Bình An (Bình Ðịnh) trên Cõi Ðại Ðịnh Giới Niết Bàn. Ðắc Quả Vị Thánh Tiên Phật. Giải 
Thoát Luân Hồi Sanh Tử qua một Chu Kỳ ra đi học hỏi mọi trạng thái theo Ðịnh Luật Tiến Hóa. 
- Tiểu Hồn có đủ trình độ Hợp Nhất vào Ðại Hồn Vũ Trụ. T iểu Linh Quang Hợp Nhất với Ðại 
Khối Linh Quang. Tức là : NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VÔ CỰC ÐẠI THIÊN TÔN. ÐẤNG 
TẠO HÓA TỐI CAO. ÐỜI ÐỜI BẤT DIỆT. 
 
Như loài cá Hồi! Sinh ra nơi đầu nguồn con sông. Lớn lên theo giòng sông ra biển cả bao la, mặc sức vẫy 
vùng. Ðến khi trưởng thành về già thì trở ngược giòng sông về nguồn đẻ trứng và an nghỉ tại nơi đã sinh 
ra. 
Hoàng Văn Hoa 
Orange City, CA. Ngày 28/11/2004 
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B ẠN Ð ẠO VI ẾT 
                                                                           

Có Ai Muốn Biết Như Tôi ? 
 
Lần đầu tiền được cơ duyên tham dự Thiền Ca Vô Vi tôi học hỏi rất nhiều. Thiền Ca năm 2004 tại 
Anaheim, Nam Cali được tổ chức vào tân niên 2005. Và đúng như ý nghĩa của một năm mới, Thiền Ca 
lần nầy có thêm các chương trình với những đề tài rất sinh động, lợi ích và nhiều sắc thái. 
 
Đêm đầu tiên được xem một màn biểu diễn Vô Vi Idol, tuy là cây nhà lá vườn nhưng tất cả các "Idols" 
trình diễn rất nhiệt tình trong một bầu không khí vui nhộn.  
 
Tôi được ngồi bàn trên, gần sân khấu, được nhìn rất rõ mấy khuôn mặt đầy nhựa sống và hớn hở của các 
"Idols" trẻ. Có nhiều em chỉ được 5-7 tuổi, không nói rành tiếng Việt (các bạn thấy tôi viết được như thế 
nầy các bạn chắc không ngờ là tôi rất hãnh diện và tự hào cho sự hiểu biết của mình không?), nhưng đã 
bỏ nhiều công sức cùng sự giúp đỡ của cha mẹ luyện thuộc cả một bài hát dài.  
 
Thấy các em làm được như thế tôi rất nể và khâm phục mặc dầu đôi khi các em không hát đúng giọng hay 
chữ.  
 
Ngồi đó xem một buổi hát chung vui như thế mà tôi rướm nước mắt. Tại sao? Tại sao tôi lại xúc động 
trước một buổi hát ca chung vui như thế? 
 
Tôi có một cái tật là hay đem chuyện này ra để suy ra việc khác. Tôi cảm động không phải vì sự cố gắng 
biểu diễn của các em mà tôi cảm xúc bởi vì tôi hiểu được công sức của Người ảnh hưởng các em nhỏ bé 
đó, để các em đó ngày nay lên sân khấu kia trình diễn cho Người vui, biểu hiện sự kính yêu của các em 
đối với Người. Vì tôi biết Người đó tuổi đã ngoài 80 và không ai khác hơn là Đức Thầy kính yêu của bạn 
đạo Vô Vi chúng ta. 
 
Bao nhiêu công phu, công trình, mồ hôi nước mắt và tâm huyết của Đức Thầy đã đổ ra để ngày hôm nay 
bạn đạo Vô Vi chúng ta có được những buổi giải trí có tánh cách xây dựng cho chung như thế nầy.  
 
Hai lần trình diễn Vô Vi Idol là hai lần tôi âm thầm khóc, không biết làm sao cầm được, và tôi cũng 
không muốn cầm nó vì tôi biết sự trì trệ của mình. 
Gặp được nhiều anh em bạn đạo Vô Vi tôi chưa hề biết, nhiều người hỏi tôi từ đâu đến, tôi bảo Úc châu. 
Câu kế tiếp là họ hỏi thế anh có biết việc xây cất của Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế tại Cairns đã tiến triển 
như thế nào không? 
 
Mình xấu hổ, không trả lời được vì tuy ở Úc châu nhưng Cairns và xứ tôi ở cách nhau hơn 4-5 ngàn cây 
số làm sao biết được. 
 
Thế là tôi lại tự hỏi tôi, một lần nữa tự hỏi mình. Các anh em bạn đạo quan tâm cũng đúng vì có nhiều 
người đã đóng góp tiền tài nhưng nay đã bao nhiêu năm họ vẫn không rõ số tiền họ chi ra đã làm được gì 
rồi. Nếu như là họ chắc tôi cũng sẽ thắc mắc nhiều về điều đó. Bởi vì theo tôi biết nhóm World Vision, 
một tổ chức từ thiện rất lớn trên thế giới, với một ngân khoảng gần $700 triệu 
(http://www.charitynavigator.org/index.cfm/bay/search.summary/orgid/4768.htm). Thế mà họ vẫn cho 
mọi người xem cái chi phí của họ một cách công khai vì đây là nhiệm vụ của họ. 
 
Nhưng rồi tôi nghĩ bạn đạo Vô Vi chúng ta thường dễ tính và vì thế rất thụ động về chuyện nầy, nhất là 
công việc đã được Đức Thầy giao phó cho một số anh em bạn đạo phụ trách lo cho đại sự chung trong 
một tinh thần bất vụ lợi.  
 
Tuy ở Úc nhưng tôi cũng chưa hề biết mặt các anh chị mạnh thường quân hy sinh công lực và tiền tài để 
lo cho công việc chung trong nhóm Vô Vi Charitable Trust. Và mình tuổi đời còn nhỏ nên cũng không 
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dám lên tiếng trực tiếp hỏi các anh chị đó về Thiền Viện Quốc Tế. Vì thế cho nên tôi mới có một ý là nếu 
các bạn đạo nào như tôi, muốn hiểu thêm về sự tiến triển của Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế thì có thể gởi về 
Đặc San Vô Vi (dsvv@iinet.net.au) những câu trả lời tôi sẽ đưa ra dưới đây, để rồi chúng ta xem đa số 
bạn đạo Vô Vi thế giới có muốn biết những điều như tôi hay không? Khi đó thì có thể chúng ta sẽ yêu cầu 
các anh chị trong ban Vô Vi Charitable Trust giúp đỡ cho mình biết một vài chi tiết mà đa số chúng ta 
đang thắc mắc.  
 
Nếu các bạn có thể gởi về tôi để chúng ta có thể gom ý kiến đăng lên TBPTĐN tuần sau thì hay lắm. 
Thành thật cảm ơn các bạn. 
 
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
 
LTQ 
Tây Úc, 29/01/05 
 
Sau đây là 4 câu hỏi thắc mắc, nếu các bạn đạo thắc mắc thì tùy tiện điền vào các ô và gởi về email 
(dsvv@iinet.net.au) hay địa chỉ  
 
4 New Ross Lane 
Waterford, WA 6152 
Australia 
 

 
(1) Tôi là người đóng góp tiền của vào việc xây cất Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế và muốn biết tiền 

đóng góp của chúng tôi hiện giờ đã được làm những gì, ra sao ? 
Có:   Không:             Không cần để   ý:  

(2) Tôi muốn biết chừng nào TV/VVQT khởi công: 
Có:   Không:             Không cần để   ý:  

(3) Nếu tôi biết rõ tiền đóng góp của tôi đang được ở đâu là đã được làm gì, tôi sẽ không ngại đóng 
góp vào công việc xây cất TV/VVQT: 
Có:   Không:             Không cần để   ý:  

(4) Tôi muốn được các thông báo chi tiết thường xuyên về TV/VVQT về tài chánh, chương trình xây 
cất và các dự tính của tương lai, có liên hệ đến TV/VVQT: 
Có:   Không:             Không cần để   ý:  
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Vô-Vi Multimedia Communication phúc đáp ý kiến của anh Lê Văn Lạc về việc tìm 
giá vé máy bay giúp các bạn đạo tham dự thiền ca và đại hội tại Singapore 2005: 

 

Kính gởi anh Lạc, 

Cám ơn anh Lạc đã lưu ý và đã tìm được giá rẻ giúp cho bạn đạo có thể tiết kiệm để tham dự đại hội và thiền ca tại 
Singapore năm 2005. Email của anh đã được Đức Thầy xem qua. Đức Thầy đã cho ý kiến của Đức Thầy như sau: 

“Với tinh thần xây dựng chung, rất cần các bạn hợp tác để sớm đạt tới mục đích chung. Không nên xé lẻ và thiếu 
xây dựng, cùng với hai câu thơ kèm theo sau đây BTC hy vọng được những ý kiến hợp tác của anh để phục vụ bạn 
đạo một cách tốt đẹp hơn. 

Cùng chung xây dựng sẽ an vui  
Cùng chung mục đích rõ đạo mùi” 
 
Trân trọng kính chào anh, 

    BTC Đại Hội và Thiền Ca 2005 tại Singapore cũng xin thông báo đến quý bạn đạo là chúng tôi cũng có thể giúp 
các bạn theo những giá cả mà các bạn tìm thấy trên thị trường, nếu có sự khác biệt với giá đã thông báo. Xin các 
bạn liên lạc với các nơi ghi danh và cho biết rõ chi tiết về những hãng hàng không và thời gian để chúng tôi có thể 
thương lượng cho các bạn.  
    Để đáp ứng với những thay đổi gần đây, ban tổ chức đang hoàn chỉnh lại các tour packages trước khi ký giao kèo 
với khách sạn, du thuyền và hãng máy bay. Do đó, tất cả các package tours sẽ được cập nhật hóa lại trong tuần tới. 
Đặc biệt, dành riêng cho các bạn đạo Mỹ: Singapore Airlines đi từ LAX về VN via Singapore với giá US$1210 vẫn 
còn giá trị trong tuần này – và có thể hết bất cứ lúc nào. Xin quý bạn ở Mỹ hãy quyết định nhanh chóng và đặt tiền 
cọc với các đại diện Vô Vi có tên dưới đây để giữ chỗ. 
    Trong tuần này, điều quan trọng trước nhất là xin quý bạn đạo ghi danh cho đại hội/thiền ca/du thuyền ngay, để 
BTC có thể trù liệu con số người tham dự đại hội/thiền ca/du thuyền và máy bay. 
 

BAN GHI DANH: ĐỊA CHỈ: ĐIỆN THOẠI EMAIL 
Huệ Mai  
(Bắc Cali + East 
Coast)  

PO Box 5234 
Oroville, CA 95966 

1-530-589-6972 maioro@yahoo.com 

Trúc Lâm 
(Tây Bắc, Trung Nam 
Mỹ + Canada) 

1522 SE 139th Avenue 
Portland, OR 97233-2307 

1-503-257-8657  
lamtruc@comcast.net 

Kim Anh Nguyễn 
(Nam Cali) 

Trụ Sở VôVi: 
7622 23rd ST # A/B 
Westminster, CA 92683 

1-714-580-5388 anguyen30003@yahoo.com 

Phan Thanh Trúc 
(Nam Cali) 

7622 23rd ST # A/B 
Westminster, CA 92683 

1-909-896-3081 Phan1957@aol.com 

Dominique Santelli 
(Pháp Quốc) 

220 Le Senaillet 
74500 Amphion-Les- Bains 
France 

33450708355 santelli.dominique@wanadoo.fr 

Xuân Thu 
(Đức và vùng lân cận) 

Hansa Alle 90 
60323 Frankfurt 
Germany 

49-69 5978195 
 

vovi-fv-germany@arcor.de 

Lê Tấn Quốc  
(Úc Châu) 

4 New Ross Lane 
Waterford, WA 6152 
Australia 

08 9450 7416 / 
0422 091358 

maxle@iinet.net.au 
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 HỘI VIÊN BAN THIỀN CA 2005 
 
 

Hằng năm Vô Vi Multimedia Communication được Đức Thầy cho phép tổ chức thiền ca để quảng bá 
pháp lý Vô Vi tới đại chúng. 
 
Ban Thiền Ca chúng tôi thành thật mời gọi quý vị tham gia làm hội viên của Ban Thiền Ca, để cùng với 
chúng tôi góp sức với Đức Thầy trên con đường phổ biến pháp lý Vô Vi. 
 
Điều kiện là Hội Viên của Ban Thiền Ca: 
Hội phí hằng năm là $120 USD. Năm nay đặc biệt vì trong các package của Đại Hội + Thiền Ca tại 
Singapore đã bao gồm luôn 1 vé Đồng Hạng ($50) cho nên hội viên chỉ cần đóng thêm $70 nữa để đổi lấy 
vé VIP và các quyền lợi sau đây: 
 
Quyền lợi của hội viên: 
Tất cả hội viên của Ban Thiền Ca sẽ nhận được: 

• 1 vé VIP Thiền Ca 
• 2 vé số 
• 1 CD nhạc thiền ca 
• 1 món quà lưu niệm đặc biệt của Ban Thiền Ca. 

 
Kính mong quý vị hưởng ứng một cách tích cực bằng cách ghi tên tham gia là hội viên của Ban Thiền Ca. 
Đó là sự đóng góp quý giá của quý vị trên bước đường truyền bá pháp lý Vô Vi của Đức Thầy. 
 
Vì năm nay thời gian có hạn nên để được hưởng quyền lợi Hội Viên, hạn chót đóng tiền ($70) tham gia 
làm hội viên là ngày 31 tháng 3 năm 2005. 
 
 
Vô Vi Multimedia Communication kính bái. 
 
Họ và Tên Hội Viên: _____________________________________________________   

Địa chỉ: _______________________________________________________________   

Số phone nhà:____________________________ Cell: _________________________   

Email:  ________________________________________________________________   

Liên lạc thiền đường địa phương:  __________________________________________   

Check Payable to:      VoVi  Multimedia  Communication 
                   P.O. Box 741324 
   Dallas, TX 75374-1324 
   Email: trimai00@yahoo.com 
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XIN ĐÍNH CHÁNH TOUR # 6 –  
Đại Hội & Thiền Ca tại Singapore 2005 

 
Tour #6: Conference + Concert (without Cruise nor Air) 

Dành cho các bạn tham dự đại hội + thiền ca, không đi du thuyền 
 
Tour #6  dành cho các bạn đi từ Âu, Á & Úc Châu  bao gồm:  
+ Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05 
+ 4 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng 
+ 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn 
 

Package 6: Conference + Concert (without Cruise & Airfares)   
(per person/ cho 1 người) 

 TOUR# 6 For Extra Night Hotel Accomodation 
 (Giá tiền  phòng đến trưóc và về sau đại hội) 

Quad. Occ. 
(phòng 4 người) 

459 Add $43 per extra night   
(Cộng thêm $43  mỗi đêm khách sạn) 

Dbl. Occ. 
(phòng 2 người)  

509 Add $85 per extra night   
(Cộng thêm $85  mỗi đêm khách sạn) 

Single Occ. 
(phòng 1 người) 

797 Add $169 per extra night   
(Cộng thêm $169  mỗi đêm khách sạn) 

Package Price includes: 
• Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conferenc 
• 4 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast. 
• 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005 

 
GHI CHÚ:  
Vé Thiền Ca + Di Chuyển Đưa Đón + ½  ngày tour: xin thêm chi phí $100 
Please kindly add $100 for VoVi Concert & round trip airport and hotel transfers + half 
day City Tour.  

 
TH ÔNG B ÁO C ŨA H ỘI ÁI H ỮU V Ô VI HOA K Ỳ T ẠI NAM CALIFORNIA 

HỘI AÙI HỮU VOÂ VI HOA KỲ TẠI NAM CALIFORNIA 
7622 23rd St, Westminster,  CA  92683. Phone: (714)891-0889 

------oOo------ 
 
 
Kính gởi Đức Thầy, 
Kính gởi quí bạn đạo Nam California, 
 
V V: Bầu cử Hoäi Ñoàng Quaûn Trò vaø  Ban Chấp Haønh Voâ Vi Nam California. cho nhiệm kỳ 2005-

2007. 
 
Ban Chấp Haønh Hoäi Aí Höõu Voâ Vi Nam California traân troïng thoâng baùo cuøng caùc bạn đạo:  
Nhiệm kỳ 2003-2005 của Hoäi Ñoàng Quaûn Trò sẽ kết thuùc vaøo ngaøy 19/3/2005.  Hội chuẩn bị toå 
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chöùc bầu cử lại HÑQT vaø sau ñoù HÑQT ñaéc cöû seõ baàu choïn Ban Chaáp Haønh vaø Hoäi Tröôûng cho 
nhiệm kỳ 2005-2007 vaøo ngaøy 01 thaùng 3 năm 2005. 
   
Xin quí bạn thoâng baùo tin tức naày cho những bạn đạo khaùc. Theo tinh thaàn Noäi Quy Hoäi Voâ Vi 
Nam California, yeâu cầu mỗi Thiền Đường taïi Nam California baàu choïn một hay nhiều bạn đạo 
(toái ña laø 3 baïn ñaïo) đại diện cho thiền đường của mình ra ứng cử. Xin nộp đơn ứng cử cho ban 
chấp haønh trước ngaøy 15/02/2005.  
 
Điều Kiện Ứng Cử: 

• Cư ngụ tại Nam California treân 3 năm. 
• Mỗi ứng cử vieân phải do 1 Thiền Đường baàu choïn. 
• Phải laø haønh giả thiền PLVVKHHBPP treân 5 năm. 

 
Kính thö, 
Thay mặt Ban Chấp Haønh: 
Nguyễn Văn Minh  

 
ĐƠN ỨNG CỬ HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ HỘI AHVV HOA KỲ TẠI NAM CALIFORNIA . Nhieäm 

Kyø: 2005-2007 
 

Họ vaø Teân öùng cử vieân: ____________________________________________ 
Phaùi (Nam/Nữ):  _______________ 
Ngaøy, thaùng, naêm sanh:  ________________________ 
Địa chỉ:   _________________________________________________________ 
               _________________________________________________________ 
Tel.:       ___________________  E-mail: _______________________________ 
Thuộc Thiền Đường: _______________________________________________ 
 
Ứng cử vieân vaøo chức vụ: 
 

   Hội Vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Hoäi Aí Höõu Voâ Vi Nam California 
 

Thiền Đường baàu choïn:  _______________________________ 

Tel.:   __________________________________ 

Kyù teân : _________________________________ 

 


