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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 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) Dứt khoát là gì? 
2) Làm việc đúng giờ tốt không? 
3) Thành tâm phục vụ bạn đạo có hữu ích không? 
4) Thâm tình có hữu ích gì không? 
5) Chơn tâm giác là sao? 
6) Muốn quí yêu Trời thì phải làm sao? 
7) Muốn quí thương Thầy thì phải làm sao? 
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1) San Diego, 26-07-2005  1: 15AM 
Hỏi: Dứt khoát là gì? 
 
Ðáp:  Thưa dứt khoát là không tái phạm nữa 
  Kệ: 
 Không tái phạm là tự dứt khoát 
 Trí tuệ phân minh đời đạo chuyển 
 Tự giác chính mình không tái phạm 
 Ðường đời minh chánh giải tâm phiền 
 

2) Los Angeles, 27-07-2005  5: 30 AM 
Hỏi:  Làm việc đúng giờ tốt không? 
 
Ðáp:  Thưa làm việc đúng giờ rất tốt 
  Kệ: 
 Ðúng giờ làm việc việc sẽ phát 
 Kiên nhẫn lâu ngày sẽ thành sự 
 Quí tưởng Trời cao không trở ngại 
 Thành tâm phục vụ lại càng hay 
 

3) Los Angeles, 28-07-2005  4: 10 AM 
Hỏi:  Thành tâm phục vụ bạn đạo có hữu ích 
không? 
 
Ðáp:  Thưa thành tâm phục vụ bạn đạo rất hữu ích 
cho tâm lẫn thân 
  Kệ: 
 Nguyên lý phơi bày cho mọi người 
 Trí tuệ phân minh duyên mọi người 
 Cùng tu cùng học trí tâm tươi 
 Duyên đạo tình đời ai cũng mến 
 

4) Tokyo, 29-07-2005  4: 20 AM 
Hỏi: Thâm tình có hữu ích gì không? 
 
Ðáp:  Thưa thâm tình rất dễ thương lượng 
  Kệ: 
 Nguyên lý thâm sâu chuyển biến hoài 
 Tình thâm học hỏi chẳng bi ai 
 Nhịn nhục mới thấy chơn tài quí 
 Trời ban sáng suốt chuyển biến hoài 
 

5) Tokyo, 30-07-2005  4: 10 PM 
Hỏi:  Chơn tâm giác là sao? 
 
Ðáp:  Thưa chơn tâm giác là tự tâm biết 
  Kệ: 
 Chơn tâm giác tự sửa lòng tham 
 Học thông đời đạo tự thấy làm 
 Ðại nguyện thực hành cho tới đích 
 Thành tâm tu luyện tự nhiên hành 
 

6) Tokyo, 31-07-2005  4: 40 PM 
Hỏi:  Muốn quí yêu Trời thì phải làm sao? 
 
Ðáp:  Thưa muốn quí yêu Trời thì biết mình do 
Trời nuôi 
  Kệ: 
 Ðời đạo do Trời tận độ duyên 
 Học thông đời đạo qui thiên giới 
 Uyển chuyển không ngừng gieo động loạn 
 Thành tâm tu học độ do Trời 
 

7) Tokyo, 01-08-2005  4: 45PM 
Hỏi:  Muốn quí thương Thầy thì phải làm sao? 
 
Ðáp: Thưa muốn quí thương Thầy thì phải thành tâm tu 
  Kệ: 
 Nguyên lý tràn đầy không tu uổng 
 Tiến hóa thâm sâu tự giải buồn 
 Thức giác chính mình là điều chính 
 Thành tâm tu luyện độ người hiền 
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TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG 

ÓC SÁNG TẠO 
Tu ở đây rồi đó, người ta nói đạt tới “ngũ uẩn giai không”. Ðó là từ bộ đầu, cặp mắt, cái lỗ mũi, 

miệng, tai nó đi tới cái không không thì nó thấy cái điển hóa rõ ràng, cái điển hóa giải vạn vật, vạn linh 
nó ứng nhãn tiền. Lúc đó thuyết minh mới không có sai lạc. Không phải là người ta nói tôi phải nghĩ cái 
đề tài gì để nói, không! Không cần cái đề tài, bây giờ chúng ta đang ngồi đây là có đề tài rồi, các người 
đang ngồi xung quanh nơi đây là cái trí của người nào cũng đều mở, hướng về cái mục đích của nó. Cái 
đó là điển, rồi nó kết tinh lại, nó phối hóa, nó thành ra cái văn tự lề lối rõ ràng để cho chúng ta ngồi 
thuyết minh sự thắc mắc của nội tâm. 

Cho nên chúng ta tu ở đây không phải là tìm một người nói giỏi, nhưng mà những người nào tu 
được nhẹ, tương ứng, liên lạc được cái phần điển thanh cao ở bên trên của mọi giới, rồi hòa đồng chuyển 
hóa thành ra một cái thanh pháp để cho mọi người nghe. Cho nên khi nghe rồi đó, mình thấy có người 
nghe cái đầu lâng lâng nhẹ nhẹ, nó khoan khoái, thưởng thức trong cái sự thưởng thức rõ ràng, nhưng 
mà hết rồi đó, cúp cái điển đó, rồi nó quên nảy giờ không biết nói cái gì, nhưng mà vặn trở lộn lại đó, nó 
vẫn sống động và nó được những cái từng sốợ đầu óc mở ra, mà ngay như con tim của nó, cũng được 
giải những cái phẫn uất của nội tâm. Ðó là cái luồng điển, mình thanh tịnh một chút mình chứng minh là 
cái điển, cái điển đi lên và cái điển đi xuống, phân rõ ràng. Cái điển đi lên là điển gì? Ðiển đi lên là chỉ 
kéo cái phần uất khí của nội tâm mọi người đi ra, cho nên nghe rồi, các bạn lúc thiền, nghe được cái âm 
thinh nhẹ đó, thì các bạn thấy càng ngồi càng thú, mà ngưng đi rồi, thấy nặng! 

Còn cái chuyện kêu bằng phù hộ, nó có nhiều phương tu ở thế gian. Cói phương tu kêu bằng ỷ lại, 
nhờ ơn trên phù hộ, Ðức Mẹ phổ hóa tâm linh cho các con. Nghe không thì các bạn cũng thấy nặng rồi. 
Các bạn sống trong ỷ lại, một cái cây lên không tự phát được, nhưng chỉ dựa vô đó để học cái lười biếng 
ỷ lại mà thôi. Còn cái đàng này, cái này tự khai triển ra để cho nó hòa đồng thanh khí điển ở bên trên, thì 
tự nhiên các bạn nghe hai cái lề lối phân tách, thấy cái đầu óc nó nhẹ nhàng, tâm hồn cởi mở. Chịu để ý 
nhiều nữa đi thì luôn cả lỗ chân lông cũng được khai thác nhẹ nhàng. Cái bản thể chúng ta có thể ngồi 
chung với nhau đàm đạo mấy tiếng đồng hồ không mệt mỏi, thì những cái luồng điển của lỗ chân lông 
các bạn được phát huy, xuất phát ra nó mới nhẹ nhàng. Còn kêu các bạn ngồi không, đi gác cửa, một 
chập các bạn thấy nó nặng, bị xâm chiếm lỗ chân lông. Bản thể chúng ta trống rỗng chứ đâu có dày đặc, 
nhưng mà cặp mắt phàm dòm thấy dày đặc, bởi nó phối hợp bởi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ và Ngũ Hành. 
Bây giờ thiên nhiên cũng là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thì nó xuyên qua xuyên lại. Các bạn muốn chứng 
minh rõ ràng, ra đây thấy ánh sáng, nó xuyên qua tất cả ruột gan các bạn, nó xuyên qua hết, không có 
bao giờ các bạn chận được cái ánh sáng của mặt trời, nó thông suốt hết, mà khi chúng ta tu, mở rồi nó 
nhẹ, nhẹ với nhẹ nó câu với nhau, thì cũng thông suốt. 

Ta thấy rõ ràng phát sinh ra cái bệnh là thuộc về tà khí chứ gì? Cái thanh khí của mình mất thì tà 
khí nó xâm chiếm sanh ra cái bệnh, bệnh nào cũng là tà khí hết. À... tại sao người ta tới người ta châm, 
người ta trị bệnh cho nó hết bệnh? Cho nó chuyển chạy, nó đúng với cái lực lượng hồi xưa của nó, thì 
mạnh nó mới chống trả cái ngoại xâm. Cho nên ngày nay tôi lại dùng điển để tôi châm. Hồi nảy tới giờ 
tôi nói vậy, đó cũng là dùng điển để mở lỗ chân lông, mở nẻo hóc, mở thần kinh, các bạn nghe thấy nó 
dễ dàng. Nhưng mà cái đó ai dạy chúng ta? Có phải ông Tám dạy? Không! Bởi vì thiên nhiên đã có sẵn 
rồi, mà tại con người không chịu đi tới, không có ý thức, không chịu bươi móc, không chịu khai thác cái 
đầu óc sáng tạo của chúng ta ra thì chúng ta thấy lu mờ, sống trong ỷ lại. Còn đàng này nó nhờ cái 
phương thiền, phương thiền đâu có phải một người tạo được, nhiều người nhiều kiếp, mỗi người đóng 
góp một chút... mỗi người đóng góp chút tìm tới đó. À... té ra cái phương này nó có ích cho cơ thể, ích 
lợi cho bộ óc, ích lợi cho tâm hồn, lúc đó chúng ta mới đọc, nghiên cứu. Chúng ta không phải dại, chúng 
ta biết bắt con voi để về sở thú xem, chúng ta đâu có dại mà đi mê muội. Chính năm ngón tay của chúng 
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ta soi hồn, pháp luân khai mở ngũ tạng, chúng ta thấy cái giá trị, thấy cái hiệu năng rõ ràng sau những 
động tác mà chính mình đã dày công giúp đỡ mình, lúc đó mình thấy kết quả. Còn cái chuyện ỷ lại, thì 
từ nhỏ tới lớn chúng ta đã ỷ lại rồi, ỷ lại ngay trong gia đình, cha mẹ cúng, cha mẹ cúng ông bà... chúng 
ta cũng biết là cúng ông bà phù hộ chứ không biết phù hộ bằng cách nào. Rồi tới cha mẹ ông bà nói 
cúng ông Phật phù hộ, cái gì cũng phù hộ. Chúng ta sống trong cái tinh thần ỷ lại quá nhiều thành ra nó 
suy đồi tư tưởng, mà con người trở nên chậm tiến. 

Cho nên chúng ta tiến về cái Vô Vi, tự khai thác, tự tiến tới, giải bất cứ một cái cơ năng nào đang 
lố bịch trong bản thể và đem cái ánh sáng thật sự, chính tận mắt tận tay chúng ta kiểm điểm đo lường. 
Lấy cái gì đo lường? Cái lương tâm và cái trình độ của người Vô Vi chỉ lấy cái nghịch cảnh mà đo 
lường. Bạn không có cái thước, cái thước đó không biết bao nhiêu triệu bạn mới đo được. Nhưng mà cái 
nghịch cảnh là cái thước để các bạn đo lường lương tâm của các bạn, đo lường cái mức tiến của cái công 
năng công phu, chung với người ta tôi tu mười năm, mà có một chút xíu công chuyện tôi không chịu 
nổi, thấy không? À... tôi biết ăn bám của thiên hạ dễ quá, nhưng mà tôi làm cho thiên hạ ăn tôi không 
chịu. Tại sao sỉ nhục người ta, nói người ta ăn bám? Chính chúng ta đang mặc cái áo này, đang ăn bám 
những người tiền bối nhưng mà chưa trả cho những người tiền bối. Nhiều người đóng góp thành cái áo 
cho chúng ta đang mặc, mọi người vì chúng ta mà chúng ta chưa vì mọi người, chúng ta đã sanh ra cái 
chuyện kêu bằng lộn xộn trong trí óc. 

Cho nên Vô Vi này, hai cái nó khác. Cái không về cơ thể bạn biết được rồi, bạn rành rồi, bạn nói 
rõ rồi, bạn không động đối với cơ thể. Ðối với quần chúng giúp đỡ, bạn cũng không động, bạn không có 
chấp nê họ thì bạn có một từ tâm trả rõ rệt, phải làm cho mọi người. Mà trước khi muốn làm cho mọi 
người, mình phải sửa mình, phải cách mạng bản thân cho rõ rệt, khai thông cái cơ thể của chúng ta, ngũ 
uẩn của chúng ta, đâu đó cho nó hòa đồng rồi cái hồn mới tiến lên được, nó mới rảnh rỗi, nó mới tiến. 
Cái hồn nó cũng phải nhiễm trần, cái hồn là cái sáng suốt của bạn, sáng suốt các bạn bị nhiễm trần, 
nhiễm chuyện ô nhục tham lam, rồi các bạn từ đó thức giác, các bạn thấy cái ô nhục tham lam là cái mức 
đi xuống tự dìm lấy mình, chôn mình trong một cái hỏa tặc. Cho nên thức giác chúng ta mới đem lên 
trung tim bộ đầu, thay vì để ở dưới. Ở dưới nó cũng có đường lối phóng hóa sanh mà tạm thời thôi, 
nhưng mà chúng ta đem lên trung ương bộ đầu là nó đi tới ngũ uẩn. 

Cho nên Vô Vi hai cái ở đời cho là có, nhưng mà người Vô Vi ở đời cho là không.Về đạo nó là có, 
trong cái không nó có cái có. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng ta, càng ngày các bạn càng 
tu lại càng thấy có bài vở mới. Nhưng mà phân tách ra, cái bài vở ở đâu? Ngay trong bản thể, ngay trong 
tâm hồn các bạn, ngay từ lỗ chân lông của các bạn cũng là một thế giới để cho các bạn thực hành, nó tỉ 
mỉ tới vậy. Cho nên học không hết nhưng mà chỉ ráng tu. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mình sửa suốt đời 
mình đi, sửa cho tới phút cuối cùng cũng phải sửa. Chính ta sai chẳng có ai sai, chấp nhận là đi, thì lúc 
đó chúng ta thấy, con người sống trong một tâm hồn sáng suốt vinh quang chứ không có sống trong sự 
bực bôỳi và đau khổ nữa. Tôi thường nói: “Còn Trời, còn Ðất, còn ta là còn thái bình”. Trời Ðất đâu có 
xa chúng ta, Trời Cha Ðất Mẹ đâu có bỏ chúng ta. Chúng ta hòa đồng với thiên nhiên, sống với thiên 
nhiên, chúng ta thấy kết quả chắc chắn là sẽ mỹ mãn với tất cả mọi người. 

Bây giờ chúng ta xét, ở Việt Nam nhiều cuộc chiến tranh, những nhà cách mạng ở Việt Nam đã 
thành công họ sống ở đâu? Họ sống trong rừng khổ lắm, nhưng mà họ có than thở không? Nếu ai than 
thở thì một ngày họ chạy về rồi chứ đâu có đánh giặc đến ngày nay, họ chấp nhận. Khi họ chấp nhận 
chừng nào thì họ thấy gần thiên nhiên chừng nấy. Họ gần thiên nhiên họ thấy khả năng sáng tạo vô 
cùng, bất cứ nơi nào họ cũng biết, có chỗ đứng là có chỗ đi, cho nên họ mới sống. 

Bây giờ chúng ta tu ở đây, nếu luồng điển các bạn xuất phát lên trên rồi, bạn đạt lên được hà sa hột 
cát ở trên trời, ở chỗ nào bạn cũng biết. Chứ bạn đừng có vội đi gặp ông Phật, ông Phật là người chịu 
bao nhiêu nghịch cảnh, đạt tới cái thanh tịnh cao quí, rồi đạt những cái chuyện cao siêu hơn nữa mà anh 
em chúng ta đây chưa thấy nhưng mà chỉ nghe nói thôi. Rồi đây chúng ta ở trong cái thực tập chúng ta 
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sẽ thấy, nếu chúng ta cương quyết, nếu chúng ta nuôi cái ảnh hưởng anh hùng của những vị tiền bối, 
chúng ta sẽ biết, ta không còn đau khổ nữa. Lúc nào ta cũng vui vẻ với tất cả, lúc nào ta cũng sung 
sướng hạnh phúc trong cái khối cộng đồng sanh linh, chứ ta không có sống trong cái chỗ eo hẹp, làm sao 
có sự đau khổ? 

Cho nên nhiều bạn nói là tôi tu, tu một lần theo Ông Tám. Theo Ông Tám để làm gì? Theo Ông 
Tám để ăn bánh canh à? Ăn hủ tiếu, uống cà phê? 

- Không! Tôi không có phải theo ông Tám, tôi theo cái ảnh hưởng của ổng. 
- Mà ảnh hưởng của ổng ở đâu? Phải hỏi tới 
- Do ông Tư. 
- Rồi ông Tư ở đâu có ảnh hưởng? 
- Do ông Cao Minh Thiền Sư. 
- Ông Cao Minh Thiền Sư ở đâu?... 
Rốt cuộc ở đâu mà mấy ông đó tìm ra cái đạo? Nhờ nghịch cảnh mới dạy Ngài tu. Những người 

đó cũng như nhà cách mạng, thất bại rồi mới gây nghịch cảnh sống, Ngài mới tu, tu rồi thức giác: ngoài 
cái này rồi còn cái khác nữa, cho nên lưu truyền cho chúng ta biết, chúng ta được sung sướng, chúng ta 
hạnh phúc, chúng ta bấm điện là có ánh sáng. Về đời, chạy ra tiệm giầy móc túi mua là có đôi giầy, ra 
chợ muốn ăn cái gì thì liệng bạc là có. Mấy vị đó không có, họ làm ra, hỏi cái nào sướng? Cái bây giờ 
sướng? Không! Cái bây giờ khổ, theo tôi nói, bởi vì cái bây giờ là làm lu mờ tâm trí, sự sáng tạo của con 
người mất luôn. Còn cái hồi trước làm sao sướng? Cái hồi trước khổ, chính do bàn tay họ làm được, do 
sức lao động họ tìm ra, họ có một cái sung sướng hòa cảm với thiên nhiên, cái sung sướng hạnh phúc 
muôn vàn. Còn nói chúng ta hậu sinh đây ở trong cái sung sướng ỷ lại, thành ra không biết, không biết 
cái khả năng và giá trị của con người. 

Cho nên người tu là hay đi vô rừng tu, hồi xưa đó, phải ngồi trong cục đá mà lấy gì sống? Phải lao 
động để mà sống chứ! Con chim nó đâu biết đi kiếm lúa để người tu ăn. Chính người tu phải tạo lấy để 
mà sống, thì cái người đó mới hòa đồng với thiên nhiên. Mà bây giờ chúng ta rút ngắn thời gian, lấy cái 
điển hòa đồng với cái điển, chúng ta đi trực tiếp. Cái đó cũng có phần gần, mà cái này đi trực tiếp. 

Khi mà các bạn hòa cảm được cái điển của thiên nhiên rồi, các bạn thích thú sống gần thiên nhiên, 
thấy không? Thì hoàn cảnh nào xảy tới các bạn cũng chấp nhận, các bạn thấy vui, không có khổ đâu. 
Chung qui chúng ta hai bàn tay không rồi quay trở về với hai bàn tay không, thì cái gì ở thế gian kêu 
bằng là khổ? Cho nên ông Tư nói: “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa”. Rất rõ ràng, 
bạn nhịn nhục một chút để tìm hiểu lấy bạn. Khi mà tìm hiểu bạn được rồi, bạn thấy thái bình và hòa hảo 
nơi nơi, không có cái gì là đau khổ hết. 

Cho nên nhiều người không hiểu nói tôi tu, tôi tu theo ông Tám, ông Tám đi mất rồi phải kiếm ông 
thầy khác. Tại sao chúng ta phải nô lệ với đạo? Ðã nói đạo là con đường sáng suốt, tại sao chúng ta phải 
nô lệ? Bị nô lệ bởi một cái tinh thần nào là không được. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu cái nơi tinh thần 
đó để chúng ta tiến, không nên bị nô lệ bởi nó. Phải tìm hiểu để tiến. Cái đợt trước tu nó giỏi nhưng mà 
đợt sau nó giỏi hơn, bởi vì tất cả chuẩn bị cho hậu sanh, hậu sanh phải giỏi hơn những người tiền bối. 
Cái đó là cái đương nhiên, tại sao chúng ta còn lệ thuộc? Không! Không nên làm những điều đó, những 
người sống trong ỷ lại quen rồi, tưởng nơi ông Tám, ông Tám đi rồi tôi hết tu. 

Cái đó là chuyện hiểu sai, làm bần cùng hóa tư tưởng của mình, chậm tiến. Các bạn nhìn nhận như 
vậy không? Nó đúng như vậy. Bởi vì các bạn mang một cái Tiểu Thiên Ðịa, các bạn chủ trì trong cái 
Tiểu Thiên Ðịa, các bạn làm chủ một cái tình thế rất lớn. Quyền năng của Trời Ðất bao gồm: nước lửa 
gió đất tạo thành bản thể bạn, chứ đâu có phải chuyện nhỏ đâu. Mà tại sao các bạn còn sống trong sự ỷ 
lại nhỏ nhen, rồi đâm ra hoang mang, suy tính chuyện sai lầm, đổ lỗi cho người truyền pháp? Cái lỗi đó 
của ai? Nói ra, các bạn thấy chính bản thân mình thiếu óc sáng tạo, thiếu khả năng tự khai thác. Chứ nếu 
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chúng ta, mọi người, nhân loại đều ý thức được sự tự khai thác là quan trọng, là quí báu, thì chúng ta 
không bao giờ bị lợi dụng và không bao giờ ỷ lại nơi đâu, chúng ta tự tiến trong đà tiến, thiên nhiên cởi 
mở trong thanh tịnh, đạt pháp rõ rệt từng bước một. 

Cho nên tôi có cái cơ hội trở về với các bạn, đây rồi các bạn sẽ thấy, tôi đã nói rõ với các bạn rằng: 
“Ngịch cảnh là cái thước đo lường tâm của các bạn, đó là thiên xích để đo lường điển của các bạn, rồi 
các bạn sẽ hưởng trong cái thích thú hưởng ứng”. Chứ bây giờ việc làm không chịu làm, không chịu 
hành, nhưng mà sống trong ỷ lại, rồi đổ thừa đầu này, đổ thừa đầu kia, cái người bị đổ thừa họ có đau 
khổ không? Không! Mà chính cái người đổ thừa người khác, người đó lại bần cùng hóa tư tưởng và bít 
bùng hết. Cho nên tôi đã nói rằng: “Chửi họ là chửi mình, ghét họ là ghét mình, thương họ là thương 
mình”. 

Phải giữ một cái lề lối của khởi điểm, để đạt tới thành tựu, khởi điểm các bạn xấu, chắc chắn tôi 
dám cam kết với các bạn, sẽ đạt kết quả rất xấu, mà khởi điểm các bạn tốt, luôn luôn đạt tốt. Chúng ta đã 
sai lầm một li, một phút, một giây, mà ngày nay chúng ta bị kẹt đây, thấy không? Ai muốn làm con 
người? Nếu muốn làm con người, lúc giáng sinh đâu có khóc. Nó khóc là bực bội, rồi quen với thế sự, 
ăn uống... nhưng mà rồi sẽ đi cũng như đến, thì cái không muốn nó sẽ đến với chúng ta, chúng ta chấp 
nhận cái không muốn đó, chúng ta thấy cái Vô Vi, cái đến cũng như cái đi, mà cái đi cũng như cái đến, 
thì chúng ta vui vẻ hạnh phúc chứ gì nữa. 

Tới đây qua một đợt cải tạo tư tưởng, cơ thể hành động, bệnh hoạn là cái câu hỏi cho bạn, bệnh 
hoạn là những bài đang hạch tội các bạn, bệnh hoạn là một cái nạn, cũng như cái bản án đang kêu tội các 
bạn. Có gì đâu, tại sao người ta đến trị bệnh nơi tôi? Tôi chịu nói vui mà không chịu nói buồn? Tôi biết 
họ buồn tôi nói một chập họ buồn thêm, được chứ, tại sao tôi lại không nói buồn? 

Bởi vì bản tánh sanh ra cái bệnh, lo âu bồng bột mới có cái bệnh, tham ăn tham uống cũng có cái 
bệnh, tham sắc tham tài cũng có cái bệnh, thấy không? Mình phải cởi mở cho họ, tại sao phải cởi mở? 
Tội gì cởi mở? Chích cho họ, họ đi về thôi, rồi họ về họ cũng bệnh, cho họ thấy rằng chính họ đã gây 
bệnh hoạn, mà họ giảm đi cái tính xấu, thì nó bớt. 

Chúng ta có cái pháp để mỗi đêm giải tỏa những tật xấu. 12 giờ khuya các bạn soi hồn mở thần 
kinh nẻo hóc, các bạn làm pháp luân để mở ngũ tạng, những sự ô trược hàng ngày nó tụ tập ở trong cái 
cơ năng mạch đốc của các bạn được giải tỏa, nó sáng, nó đỡ, mà càng tu càng thấy mình cù lần, càng 
thấy mình ngu, càng tu mình thấy họ đã và đang bị gạt cũng như mình trước kia. Các bạn cũng nhìn 
nhận, do sự công phu cố gắng của các bạn, bạn thấy hiệu quả, hiệu quả của nội tâm, hiệu quả trong tìm 
thức của các bạn. Cho nên cái phương pháp công phu này không phải ỷ lại nơi ai, nhưng mà chính nó đi 
trong cái thời đại khoa học huyền bí, đi trong cái khoa học thực tế, không có ỷ lại, không có tạo tin đồn 
thất thiệt, không có làm cái thời sự hoang mang. Nhiều người mượn cớ nói bậy nói bạ, cái đó là cái tội 
lỗi của họ. Cho nên đàng này chúng ta không có tổ chức, không có thầy có trò, không có cái gì hết. Mỗi 
người hiểu được thì tu, bởi vì sức khỏe là vàng, tạo một cái vốn thiêng liêng để mà sống, nắm đó mà tu, 
làm cái vốn để mà sống. 

Cho nên thấy cái quí giá đó, chính bản thân tôi, những cái bệnh hoạn, những cái tật xấu đi mất, tôi 
muốn đem tất cả cống hiến cho nhân loại, con người sống có sự đau khổ vui buồn cũng như tôi, tôi đạt 
được, tôi muốn đem tất cả mọi người ảnh hưởng để học, tiến tới trong giờ phút đau khổ và tự giải tỏa lấy 
họ. Thành ra không biết nói gì hơn, kết luận nó có vô vi mà thôi, hai chữ không không. Cho nên kêu ông 
Tám là hai số 0 ráp thành số 8 chứ chẳng có kí lô nào hết. 
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THƠ 
       
              Singapore, 08-04-2005 
      ÐẠI HỘI HỒI SINH SUM VẦY 
 
  341 bạn đạo đến đây 
Mừng Thầy vui bạn hội này hiếm hoi 
  23 Ðại Hội vừa qua 
Hội này Việt Mỹ kết hoa dâng Thầy 
  Dâng Tổ, dâng Cha Mẹ Trời 
Hội này vui vẻ nhất đời chúng ta 
  Lòng thành mới được đến đây 
Hội này sum họp đủ đầy tình thương 
  Ðạo tâm rực rỡ đẹp hoa 
Từ nhà Nam Việt băng qua Mỹ miền 
  Vui mừng gặp gỡ bạn hiền 
Bao năm hòa nhẫn triền miên tu hành 
  Ðiển Cha soi sáng tâm lành 
Tổ, Thầy thương quý mới dành đặc ân 
  Quý yêu con trẻ muôn phần 
Ðiển thanh ban rải cỏi trần khổ đau 
  Dạy cho bài học thương nhau 
Nhẫn hòa chịu đựng dồi trau tâm thiền 
  Quý thương Phật Tám diệu hiền 
Trọn đời xây dựng con tiên cháu rồng 
  Giúp cho đạt đến tâm không 
Cảm thông ý muốn ước mong gặp Thầy 
  Nên cho mở hội sum vầy 
Cho con toại nguyện đủ đầy ước mơ 
  Bao năm thương nhớ mong chờ 
Ngày nay thoải mái giấc mơ đạt thành 
  Thời giờ nó vẫn đi nhanh 
Dù cho bịn rịn cũng đành chia tay 
  Chia tay nhớ mãi hôm nay 
Trở về sinh lực đủ đầy như xưa 
  Tịnh thanh tiếp tục sớm trưa 
Lo tu cầu tiến mới vừa lòng Cha 
  Trọn đời ý niệm Di Ðà 
Tạ ơn Cha Mẹ chúng ta, ơn Thầy 
  Ơn Tổ đã ban ngày ngày 
Gắng tu gắng tiến hăng say tứ thời 
  Ðể cho thần thức thảnh thơi 
Quyết tâm tu luyện đời đời theo Cha 
  Kính bái 
 Nguyển đình Trí, Texas 
 
 

         VẠN SỰ DO TÂM 
Tâm sáng suốt thiện từ ấy Thiên Ðàng. 
Tâm mê muội ác độc là Ðịa Ngục. 
Cứ mãi mê tình trường,dưới trần tục 
Không thoát ra vì dâm dục dại khờ. 
Quỉ dỗ dành cam đọa lạc, thờ ơ. 
Ít lo tu, căn sơ cơ phước mỏng. 
Không bòn đức, giựt dành nhiều lật lọng. 
Tu chơn thật khoẻ trí, sống thong dong. 
Kẻ tiểu nhân quân tử ấy tự lòng. 
Giúp kẻ thế, hay khơi dòng tham dục. 
Bất vụ lợi mới thoát ly trần tục. 
Công quả ngoài chỉ thấy lùn và cao. 
Pháp Vô Vi tu tắt đáng tự hào. 
Người thực tu hiền lành và đôn hậu. 
          Kính bái. 
      Minh-Nghĩa B T  -  Ngày 16-5-2005. 
            ===== 
      Học mục tâm không 
Thơ thẩn thẩn thơ thiền một lòng  
Nhẹ như không khí khắp hư không  
Điển thơ trong sáng trăng soi bóng  
Thiền pháp mặt trời trí huệ thông  
Tạm mượn ngữ ngôn truyền mật ý  
Đặng ý quên lời tâm tâm trong  
Tâm không bé tám vui thi điễn  
Vô vi huyền bí ai rỏ không  
    5 thành củ chi  14-6-2005  tdvvvn             
===== 

    THƠ THIỀN 
THƠ là tâm sự của người tu 

THIỀN để khai thông, giải trí mù 

THƠ để nhắc mình luôn cố gắng 

THIỀN siêng thanh nhẹ, đạt hòa nhu 

THƠ chia xẻ những điều huyền diệu 

THIỀN định để khai phá ngục tù 

THƠ khuyến khích người tâm đạo lớn 

THIỀN hành tự ấn chứng công phu 

 PN, 14-06-200 5  - THIỀN ÐĂNG. 

      TẠO TỘI 
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        THIỀN NHƯ THƠ (Họa y vận “Tội Nặng Tội” của T Ð) 
          (Họa y vận “Thơ Thiền” của TÐ) Tham dâm dục vọng nên sanh tội Thơ tình gởi bạn có tâm tu 

Thỏa mãn tình si nào thấy lỗi Thiền dẫn điển quang phá trược mù 
Thơ đạo hòa đời luôn dẫn tiến Hồn vía Cha ban chẳng đắp bồi 
Thiền hành dũng cảm lý ôn nhu Bơ vơ chịu khổ trong tăm tối 
Thơ là Tâm Ðiển người tu sĩ Lương tâm đánh mất mới sanh tồi 
Thiền giác tâm ta thoát ngục tù Niệm Phật Di Ðà không rắm rối 
Thơ đạo ý thành luôn phục vụ Công quả đầy đủ sắc triệu hồi 
Thiền Tâm hiệp nhất hảo công phu. Cái Tôi chân thật không thay đổi. 
         Dĩ An, 27-06-2005      Dĩ An, 26-06-2005 
      NGUYỄN HIỀN.      NGUYỄN HIỀN. 
  
            ======          ====== 
      THƠ NHƯ THIỀN         TỘI THAM 
   (Họa y vận “Thơ Thiền” của TÐ) (Họa y vận “Tôi Nặng Tội” của TÐ) 
Thơ là minh triết của người tu Người thiếu trí sanh ra đại tội 
Thiền Pháp Vô Vi chữa mắt mù Hại thân tâm vẫn chưa nhìn lỗi 
Thơ đạo luôn mong người tự thức Ham giàu sang sắc dục vun bồi 
Thiền cho sáng tỏ lý cương nhu Lại thắc mắc tu hoài mãi tối 
Thơ Thiền xây dựng đời thăng tiến Cũng bởi tham lam tánh mới tồi 
Thiền định khai thông cửa ngục tù Thất tình lục dục thường gây rối 
Thơ chỉ lối về miền đất Mẹ Trường trai diệt dục giải lần hồi 
Thiền cho tỉnh lặng gắng công phu. Sanh hóa cơ duyên thời biến đổi. 
            Dĩ An, 27-06-2005         Dĩ An, 26-06-2005 
            NGUYỄN HIỀN.      NGUYỄN HIỀN. 
  

 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của hai đạo hữu Lâm Hoa Mai và Lâm Tấn Dũng là 
ông Lâm Nhựt Thanh, từ trần ngày 7 tháng 9 năm 2005 (tức mùng 4 tháng 6 âm lịch) tại Mỹ Tho, Việt 
Nam được siêu thăng tịnh độ. Ông hưởng thọ 84 tuổi.Thành thật cám ơn. 

HAHVV Hawai 

2) Kính xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Trần Thi Bon là nhạc mẫu của bạn đạo Nguyễn văn 
Phước, sinh năm 1945, từ trần lúc 6:30AM ngày 28/07/05 âm lịch tại Cần Thơ, hưởng thọ 61 tuổi được 
siêu thăng tịnh độ. 

Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo 

Bạn đạo Philadelphia 
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3) Nữ đạo hữu Phan Bích Hà, sanh năm 1953, sau 1 thời gian thọ bệnh nan y đã mất vào lúc 07h00 ngày 
04/09/2005 (nhằm ngày Mùng 01 tháng 08 năm Ất Dậu), tại Long Thành, Ðồng Nai, VN. Hưởng dương 53 
tuổi. Tang lễ sẽ được bạn đạo VN hỏa thiêu và thủy táng tại biển Vũng Tàu. 
Kính xin quí đạo hữu Năm Châu hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu Bích Hà được siêu thăng về cõi thanh 
nhẹ. Xin thành thật phân ưu và kính báo. 
TÐ. Phú-Nhuận, 04-09-2005 

BẠN  ÐẠO VIẾT 
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 24/2005 SINGAPORE ( Tân Gia Ba ) 

HỒI SINH SUM VẦY  
 

 Kính thưa các bạn đạo đại hội Vô Vi quốc tế kỳ thứ 24 được tổ chức tại Tân Gia Ba (Singapore) 
thật vô cùng trang nghiêm và kính trọng. Dưới sự chủ toạ của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng và sự hiện diện 
của 924 bạn đạo khắp nơi trên thế giới về đây quy tụ. Đại diện cho 15 quốc gia, Mỹ, Gia Nả Đại, Anh, 
Pháp, Đức, Úc Đại Lợi, Hoà Lan, Đan Mạch, Monaco, Thuỵ Sĩ, Phần Lan, Bỉ, Tân Tây Lan, Hồng Kông 
và Việt Nam. Đại hội kỳ nầy được mang tên là Đại hội Hồi Sinh Sum Vầy.  
 

Với tinh thần dũng mãnh của Đức Thầy đã hy sinh khổ cực biết bao nhiêu năm sóng gió, lần lượt 
khai mở đại hội Vô Vi trên toàn thế giới, trên mặt biển cũng như trên đất liền. Hai mươi bốn năm qua Đức 
Thầy chu du nơi hải ngoại, hoằng dương đạo pháp khắp nơi. Mang tin vui cho bạn đạo, mang tin vui cho 
nhân loại. Hôm nay dưới sự chủ trì của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đem ánh sáng soi chung cho tất cả, chiếu 
vào phần đất của xứ Tân Gia Ba, mà huynh đệ tỉ mụi Vô Vi chúng ta có dịp về đây sum vầy. Đại hội Hồi 
Sinh Sum Vầy cũng nhắc nhở và giúp cho chúng ta sống lại với phần hồn, sống lại với lý tưởng, sống lại 
với thiêng liêng, sống lại với ánh từ quang mà bao nhiêu năm xa cách tưởng chừng không gặp lại. 
 

Bao năm xa cách muôn trùng 
Tưởng chừng không gặp lại người Thầy thương 

Dù cho muôn sự vấn vương 
Tâm ta vẫn giử tình thương đến Thầy 

 
Trong không khí linh thiêng của ngày hội, mọi người ai ai cũng hân hoan chào đón Đức Thầy và 

bạn đạo bốn phương. Nhất là bạn đạo Việt Nam, suốt cuộc đời hành trình chờ đợi, biết bao nhiêu lần ước 
mơ, biết bao nhiêu lần thầm thương ước nguyện, trong tâm thức trong bóng đêm và những lúc tham thiền 
nhập định. Mơ một ngày nào đó cho mình về bên đấng từ quang, cho mình về bên mái ấm đại gia đình Vô 
Vi, cho mình về chung vui với đại hội. Hôm nay có dịp Hồi Sinh Sum Vầy, khiến cho các bạn đạo Việt 
Nam lòng thổn thức vui say chờ đợi bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng của từng mỗi cá nhân âm thầm tính 
từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng khắc và từng nhịp đập của con tim. Hôm nay con tim đang 
khắc khoải chờ mong nầy đã đến với một cái gì thật lớn lao trong đời người và một cái gì chờ mong linh 
diệu của Vô Vi, của Thượng Đế của đấng tạo hoá ban cho hồng ân.  

 
Ngày hôm nay đại hội Hồi Sinh Sum Vầy được tổ chức trong khí thế tưng bừng lộng lẩy, trong 

một khách sạn thượng đẳng năm sao, sang bậc nhất của thủ đô Singapore. Biết bao nhiêu người muốn vào 
đó tham dự mà không có dịp, hôm nay cũng nhờ hồng phước ơn trên ban xuống mà anh em huynh đệ tỉ 
mụi Vô Vi ở Việt Nam, cũng như ở hải ngoại có dịp vào đây để thưởng thức những cái gì cao sang và 
thanh lịch của xứ người. Mọi người như muôn hoa nẩy nở, như ngàn lá xôn xao, như ánh hào quang sáng 
rạng, chiếu sáng lung linh trên nền Trời tươi thắm, vui say ca hát đạo đời. 

 
Mọi người như ánh hào quang 
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Lung linh phất phới bay trên nền Trời 
Vui say bên ánh đạo đời 

Bao năm cách biệt về đây vui mừng 
 
 Sau bao năm cách biệt, sau bao năm ước mơ, sau bao lần ước hẹn hôm nay có dịp hội tụ lại trong 

nổi nhớ niềm thương của Đức Thầy và các bạn đạo bốn phương. Ai nấy cũng vui mừng không tả được cảm 
xúc nầy từ đâu mà có, cảm xúc nầy từ đâu mà ra. Cứ lân lân trong tận đáy lòng của mỗi hành giả. Ai nấy 
cũng thương yêu xúc động nhau nhiều, qua những ánh mắt triền miên của mỗi bạn đạo. Cái giây phút nầy 
không tả hết được, cái lòng xao xuyến của mỗi cá nhân, khi đến gặp Đức Thầy, khi đến cùng bạn đạo, khi 
đến chung vui trong ngày đại hội. Ai nấy cũng có niềm vui riêng rẽ nầy, tâm tư sảng khoái vô cùng kỳ lạ, 
như bước vào một thế giới của huyền diệu thật sự của tâm linh. Nơi mà chứa đựng biết bao nhiêu là chuyện 
huyền bí. Mắt phàm thì không sao mà luận nổi. Chỉ có vào đây mới quán xét mọi bề, đâu là lý tưởng của 
ánh đạo quang. Đâu là lý tưởng của tâm linh, đâu là lý tưởng của nhơn sinh. Nhơn sinh đang khao khát 
tiếng nói của chơn lòng, thì nơi đây mới phát ra và toả ra mùi thanh đạo ánh hào quang. Mà biết bao nhiêu 
người tìm hoài tìm mãi không ra. Tới đây mới cảm nhận ra mùi thanh đạo như thế nào và ánh hào quang ra 
sao, chứ thực sự đi tìm hoài mà chẳng thấy mùi thanh đạo nó phản phất nơi đâu. 

Đến đây mới hưởng đạo mùi 
Bao nhiêu thanh điển truyền sang mỗi tầng 

Mọi người hưởng được khí thanh 
Tâm tư trầm bổng bệnh tình tiêu tan 

 
Đến với đại hội của Vô Vi thì tâm tư mọi người ai cũng được thanh nhẹ trầm bổng say mê, bệnh 

tình đều tiêu tan. Không biết có mãnh lực gì linh ứng. Chứ sự thực mọi người về đây phần đông đều được 
sự ban bố về tình thương cũng như về sức khoẻ, ngay từ đầu khi vào đại hội. Người buồn thì trở nên vui, 
người vui lại vui nhiều hơn, người nào mà mệt mỏi với cuộc sống thế nhân vào đây thì sẽ trở nên khoẻ hẳn 
lại bình thường và sẽ thay đổi lại cuộc đời không ai ngờ được. Khiến không khí trở nên tưng bừng hoa lá, 
người người đều nỡ nụ cười tươi như hoa hướng tâm về Trời Phật, cám ơn bề trên đã ân độ cho chúng ta có 
cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay. 

 
         Thanh bình ban rải nơi nơi 

Cố tâm tu luyện phần hồn thăng hoa 
Đến đây mới thấy lệ tình 

Tình Cha tình Mẹ tình Thầy lệ rơi 
 
Thương nhớ mới lệ rơi khóc thầm, thương nhớ mới mỗi mòn trong đợi, thương nhớ mới về đây hội 

ngộ, chứ không thương nhớ lấy gì đâu để khóc, lấy gì đâu để ngậm ngùi tưởng nhớ. Khóc đây là mình tự 
hiểu mình đã bỏ mất mình từ bấy nhiêu năm, bấy nhiêu đời xa cách hôm nay đã gặp và khóc đấng bề trên 
đã hy sinh tận độ cho chúng ta nhiều quá, khóc đây là cám ơn có Đức Thầy dìu dắt. Chứ không là chúng 
con vẫn còn lang thang trong xó tối, trong đường hẻm quanh co. Biết đến kiếp nào mới hoà vào ánh sáng 
của từ quang, ánh sáng của đại bi ban phát. Có Đức Thầy thì chúng con mới tươi sáng, có Đức Thầy thì 
chúng con mới an vui sum hợp. Có Đức Thầy thì chúng con mới tạo được niềm vui trong lẽ sống. Có Đức 
Thầy thì chúng con mới có ngày đoàn tụ huynh đệ tỉ mụi khắp năm châu. Thật là sung sướng nào bằng, chỉ 
âm thầm khóc thầm mà cám ơn Đức Thầy, cám ơn bề trên đã cho chúng con giờ phúc linh thiêng quí báo 
nầy. 

 
Giờ nầy giây phút linh thiêng 

Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã ban 
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Bao năm dìu dắt âm thầm 
Bề trên cứu độ thương tình chúng con 

Khắp nơi trong hội trường ai ai cũng vui vẽ chào đón Đức Thầy, hình như nước mắt của mọi người, 
ai ai cũng để trong khoé mắt âm thầm cảm ơn một cái gì đó ở bề trên đã cho chúng ta hưởng được cái mùi 
thanh điển như thế nầy. Cảm ơn một cái gì đó ở nơi Đức Thầy quí yêu và Đức Thầy tuyên bố khai mạc đại 
hội Hồi Sinh Sum Vầy tại Singapore. 

 
Hôm nay đại hội khai màn 

Đức Thầy hỏi bạn tu thiền vui không 
Vui đây là có Đức Thầy 

Cùng chung các bạn đồng hành vui say 
 

Kế đến thì BTC đã ưu tiên lần lượt mời những bạn đạo Việt Nam lên diển đàn để có dịp ra mắt Đức 
Thầy và các bạn đạo bốn phương. Bạn đạo Việt Nam ai cũng hân hoan vui vẽ tâm sự với Đức Thầy và 
cùng bạn đạo gì đây là dịp may hiếm có. Mỗi người ai cũng có tâm sự riêng của mình đến Đức Thầy. Có 
người mấy chục năm hằng ao ước gặp Đức Thầy, cũng có người mới tu mà cũng may mắn gặp. Hôm nay 
có dịp diện kiến Đức Thầy ai nấy đều vui mừng rơi lệ. Cảm ơn bề trên cảm ơn Đức Thầy đã ban cho cái 
pháp tu quí báo nầy. Mà mọi người ai cũng thấy an tâm sung sướng, sau khi học hỏi tu thiền nhiều năm 
qua. Mà giờ đây gia đạo mọi người đều hạnh phúc an vui, sức khoẻ dồi dào, tránh xa những chứng bệnh 
nan y, con cháu đều hiền lành ngoan ngoản. Đời sống thật là vui tươi.  

 
Vui tươi hội ngộ gặp Thầy 

Chúng con khắc khoải trông ngày trông đêm 
Hôm nay mới thoả được lòng 

Chúng con thành kính chúc Thầy an khương 
 

Không phải chỉ riêng cho những người tu lâu năm ở Việt Nam mới được diện kiến Thầy, mà người 
mới tu ở Việt Nam cũng được ưu đải luôn thật là hiếm có. Nhất là các bạn trẻ ở Hà Nội, không ngờ các bạn 
trẻ nầy tu thật nhanh và thật lẹ. Các bạn trẻ nói năng lưu loát, chứng tỏ các bạn ngày và đêm hành thiền rốt 
ráo. Tâm đạo cao vời thật không sao mà theo kịp. Vì đây là linh căn của mỗi phần hồn, ai cũng có thể tu 
được và phát triển nhanh. Tu để nội tâm nội tạng mình cởi mở hơn xưa, tu để hiểu mình là ai trong vũ trụ 
nầy. Tu để biết phần tri giác tri thức nầy ra sao! Chứ không tu thì làm sao mình biết, minh triết đời sống 
nầy ra sao! Tu để mình sống làm sao cho xứng đáng mình là một con người hữu dụng trong thời đại văn 
minh nầy. Mà hầu hết các bạn đạo trẻ Hà Nội tiến rất xa và rất nhanh. Tôi chưa có nghe ai hoặc thấy một 
pháp môn nào mà tu một thời gian ngắn mà phát triển trí điển cao như vậy. Các bạn nầy nói đạo thì chắc 
chắn các vị tu khác cũng sẽ khâm phục luôn. Bởi vì mỗi pháp môn có một phương pháp đường lối dạy mỡ 
đường trí đạo nhanh. Mà pháp môn Vô Vi nầy dạy mở đường trí đạo rất nhanh, nên bạn đạo Vô Vi Hà Nội 
tu nhanh là vậy, thật là khâm phục và cần học hỏi thêm ở các bạn nầy. 

Năm nay lại có bạn hiền 
Vô Vi Hà Nội nói nhiều điều hay 

Tâm giao cởi mở đủ điều 
Phát ra thanh khí mọi người cảm giao 

 
Kế đến thì BTC cũng chiếu lại video Đức Thầy giảng pháp bao nhiêu năm hoạt động nơi hải ngoại, 

thật là một kỳ công có một không hai. Chuyện nầy ít có ai làm nổi nếu không phải là Thầy. Mình cũng đã 
thấy nhiều vị cũng làm Thầy cũng giảng giải mà so với Thầy thì nó khác. Người khác họ giảng thì họ 
giảng, nhưng mà không thu hút. Vì điển quang của mỗi người khác nhau. Nói tới điển thì mấy vị Thầy kia 
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đâu có điển đâu mà thu hút. Không phải nịnh Thầy hay khoe Đức Thầy, nhưng mà tôi nói ra để mọi người 
nhìn thấy sự thật mà so sánh, khỏi có đi tìm kiếm các Thầy khác chi cho mệt. Nói về điển là nói đến sự 
thật. 

Mà điển mới hoá được văn, nên trong kinh nhà Phật nói ” Như Thị Hoá Văn ” mà tôi biết được. 
Còn mấy vị Thầy kia không có điển, thì thơ văn cũng không có luôn. Cái nầy tôi đã kiểm chứng qua nhiều 
vị Thầy, nên tôi nói ra cho các bạn khỏi ngờ vực và mất thì giờ tìm kiếm vị Chơn Tu. Còn Đức Thầy 
chuyên tu về điển thì có khác giảng pháp thao thao bất tuyệt, thi thơ tràng giang đại hải, mình nghe qua thì 
thấm nhượm cả tâm cang. So lại thì mấy vị Thầy kia không có. Triết lý của Đức Thầy thật giản dị mà cũng 
thật là cao siêu, cái nầy khó mà nhận định. Chỉ có đi vào lớp học siêu cấp điển quang mới nhận ra hình 
bóng của Vô Vi. Trong cái lớp học huyền bí có có không không mà nhận định. Để tôi nói cảm nhận của tôi 
cho các bạn xem có giống với các bạn không. Giản dị là sao? Cao siêu là sao? 

 
Giản dị là: 

Ở đời cái có nó không 
Nó tan nó biến nó tàn mất đi 

Cao siêu là: 
Ở trong nguyên lý đạo mầu 

Cái không nó có có hoài nghìn năm 
 
Cảm mến được bao nhiêu năm qua triết lý của Đức Thầy giảng dạy, vừa giản dị mà vừa cao siêu. 

Giảng cho đủ giới, người nào trình độ nào cũng hấp thụ được từ cái bình dân giản dị, đưa đến cái triết lý 
thâm sâu cao cả. Mà từ xưa cho tới giờ chưa có ai minh triết như là Đức Thầy. Những cuộn băng những lời 
minh giảng của Đức Thầy thật quí giá vô song không sao mà ghi chép cho hết. Nhìn lại cả một quảng 
đường đời dài như vậy, khó nhọc ngày đêm, nước mắt đong đầy trong đó. Cả một công trình vĩ đại truyền 
lại cho hậu thế. Không biết nói sao chỉ thầm lặng cám ơn Đức Thầy đã khó khăn xây dựng cho chung. Mỗi 
người có một nhận định riêng về cuộc hành trình của Đức Thầy trong băng. Tôi chỉ nói sơ lược qua cá 
nhân nhận thức hạn hẹp của mình thôi về Đức Thầy, mong các bạn hiểu cho.  

 
Bao năm dung rủi thăng trầm 

Phát tâm xây dựng ngôi nhà tình thương 
Đạo tâm dẫn lối đưa đường 

Qui y chánh pháp chính Thầy dầy công 
 

Kế đến buổi chiều hôm đó là phần đố vui để học. Phần nầy rất linh động và hấp dẫn. Từ xưa cho tới 
giờ bạn đạo hải ngoại tung hoành ngang dọc, hỏi và trả lời những câu hỏi của Đức Thầy đưa ra. Bạn đạo 
Việt Nam chỉ xem coi trên băng và phim mà các bạn đạo hải ngoại thi đua nhau về điển qua mục đố vui để 
học hàng năm đại hội tổ chức. Hôm nay huynh đệ tương hợp, Á Âu sum vầy cũng là dịp cho bạn đạo Việt 
Nam thi tài. Coi điển của bạn đạo Việt Nam mạnh hay là bạn đạo hải ngoại siêu. BTC chia ra hai nhóm, 
một bên Á là bạn đạo Việt Nam và một bên Âu là bạn đạo hải ngoại, tạm gọi là như vậy. Chương trình 
được đưa ra thì ai cũng nghĩ chắc chắn bạn đạo hải ngoại sẽ thắng, vì con số tu bạn đạo hải ngoại khoảng 
583 người đông hơn, kinh nghiệm nhiều năm ở đại hội nhiều hơn và được gần Đức Thầy dạy bảo nhiều 
hơn.  So với bạn đạo Việt Nam là 341 người quá ít, kinh nghiệm chưa có. Thì bạn đạo hải ngoại họ vớt một 
cú là bạn đạo Việt Nam chỉ có nước thua liền.  

 
Bạn thiền kinh nghiệm bao năm 

Nói năng lưu loát khác người thế gian 
Hôm nay có dịp tranh tài 

 12



Phải cho bạn biết điển mình cao siêu 
 
Nhưng mà bạn đạo Việt Nam cũng phải ráng lên. Dù gì đi nửa mình cũng là con Rồng cháu Tiên 

mà cũng là học trò của Vô Vi nên cũng không sợ bất cứ ai. Thi thì thi! 
 

Thi thì mới biết điển cao 
Ai tu ai tiến ai thiền thức tâm 

Minh tâm kiến tánh hằng ngày 
Đêm thiền lại thấy nhiều điều cõi trên 

 
BTC vừa đọc xong câu hỏi, thì hai bên Á và Âu ai cũng được quyền trả lời. Bên nào cũng trả lời rất 

hay không bên nào kém hơn bên nào. Nhưng phần tính điểm về bên nào đúng nhiều nhất so với câu hỏi 
BTC nêu ra, thì bạn đạo Việt Nam có phần thắng thế hơn. Như vậy thì bạn đạo Việt Nam không nói, ít 
người mà trả lời những câu hỏi thật khó khăn của BTC đưa ra thật trôi chảy. Cứ thế mà điểm tính lại nhiều 
hơn so với bạn đạo hải ngoại. Cuộc chạy đua cứ như vậy kéo hoài trên hội trường khiến bạn đạo hải ngoại 
chới với. Tưởng mình cũng thủ được phần thắng trong tay bao nhiêu năm tu luyện và được gần Đức Thầy 
nhiều hơn, không dè bạn đạo Việt Nam làm quá. Kỳ nầy không thua cũng phải thua luôn vì đây là sự thật 
bạn đạo Việt Nam trội hơn mình nhiều. Nhìn bản chấm điểm là thấy kết quả liền ai thắng ai bại, ai tu nhiều 
ai tu ít. Nghe tiếng vỗ tay cũng nghiêng nặng về phía Việt Nam thì cũng biết rồi. Bạn đạo Việt Nam kỳ nầy 
oai thiệt không uổng danh là huynh đệ, có dịp là trổ sức tranh tài, khâm phục và khâm phục. Bởi vì mới có 
dự đại hội một lần đầu mà oai phong như vậy. Nếu mà dự nhiều đại hội chắc chắn còn sẽ oai hơn. 

 
Anh em bạn đạo quê nhà 

Phát tâm học hỏi những điều Thầy trao 
Hôm nay có dịp hội về 

Anh em ra sức trổ tài oai phong 
 
Khí thế của bạn đạo Việt Nam mỗi câu, mỗi có điểm khiến hội trường tưởng như bạn đạo hải ngoại 

mình thua. Không ngờ giờ chót bạn đạo hải ngoại mình mới nổi lên. Chị Minh Tâm ở Úc mới trổ tài làm 
quân bình trở lại. Hay là câu hỏi nầy là trúng ngay đề mà Chị đã thuộc bài, nên mới gỡ gạc lại số điểm 
bằng nhau. Thật là nín thở luôn còn một chút xíu nửa là thua rồi vì gần hết giờ. Có hay thì hay cho sớm chứ 
đừng làm cái kiểu nầy, bạn đạo mình hồi hộp. Hồi hộp là mình sợ thua. Thua thì có phải quê hôn. Không 
khí trong hội trường bây giờ thật là vui nhộn vì BTC công bố hết giờ, khiến bạn đạo Việt Nam có giỏi 
nhưng cũng phải dừng lại. Hai đội bằng nhau phần thưởng được chia điều cho hai đội. Huynh đệ tỉ mụi rất 
vui mừng và hẹn năm sau sẽ tiếp tục tranh tài. 

 
Năm sau tiếp tục tranh tài 

Để cho các bạn tu thiền mình vui 
Vui say bên ánh đạo vàng 

Hào quang phản phất bên Thầy quí thương 
 

Tối đến thì tiệc chung vui tại khách sạn trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất mọi người ai ai 
cũng mặc quần áo sang trọng và được phục vụ rất chu đáo. Trong không khí đầm ấm vui tươi nầy, ai nấy 
cũng thấy mình được sung sướng, được chiêu đải thật là thoải mái hơn bao giờ hết. Đoàn Lân Quang Minh 
múa chào mừng Đức Thầy và các bạn đạo bốn phương. Và sau đó Đức Thầy khai tiệc Sum Vầy trong bầu 
không khí linh thiêng của ngày hội Vô Vi. Đêm văn nghệ Vô Vi bạn đạo cũng hết lòng cống hiến cho 
những tiết mục xuất sắc mà các bạn đạo được thưởng thức những bài ca, những vọng ca, những vọng ngâm 
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không ngờ được do chính các bạn đạo viết, ca và ngâm cống hiến cho Đức Thầy cùng bạn đạo trong đêm 
văn nghệ Vô Vi thật tưng bừng. 

 
 
 

 
Bài Ca Vọng Cổ 

Mừng đại hội HỒI SINH SUM VẦY 
 
HOÀI CẦU 

I 
Mưa tuyết lạnh ngày đêm, ai viễn du 
Đời khói sương lạnh lùng 
Năm xưa, ai đã ra đi trên bờ đại dương 
Mà sao ai khóc thương nhớ ai lạ lùng 

II 
Khi tiếng gọi Thầy khuyên, con ráng tu 
Thầy nhớ thương bạn hiền 
Xa quê, năm tháng phiêu du hải hồ nơi nơi 
Thầy tôi đây vẫn thương các bạn tu thiền 
 
Năm tháng trôi qua nhanh như dòng nước chảy, mới ngày nào xa vắng quê hương mà nay đã mấy chục.. 
…… 
1…..năm trường. Lẩm cẩm trôi qua đã mấy chục năm rồi. Thương các bạn ngày đêm lo hành pháp. Nhớ 
một chiều nắng ấm bình minh. Vầng dương toả sáng phương đông nhớ người hành pháp tu thiền Việt Nam.  
 
Hò ơi…..Việt Nam có pháp tu thiền 
Giúp cho thế giới….Hò ơi…giúp cho thế giới  hoà mình cùng vui 
 
2. Nhớ nhau những lúc chuyện trò, Thầy tôi thương nhớ những người Việt Nam. Xa nhau mấy chục năm 
dài tưởng chừng không gặp lại người Thầy thương. Thầy thương các bạn Việt Nam tu hành dứt khoát tâm 
không hướng về. Hướng về trên cõi Đại La, có Thầy đứng đó hai tay đón mừng. Mừng cho tất cả về đây 
chung nhau góp mặt thực hành tình thương. 
 
3. HOÀI CẦU 
 Xa cách một thời gian, sao nhớ thương 
Lòng nhớ thương ai hoài 
Tâm tư, không biết gởi ai qua giòng lệ rơi 
Từng đêm thâu nhớ thương khóc ai một mình 
 
Đêm từng đêm con tu thiền luyện đạo, mà nước mắt rưng rưng khóc nhớ…… 
 VỌNG CỔ 
4….ai hoài. Thương nhớ ai đã dầy công chỉ dạy, mà nước mắt nầy cứ chảy mãi ngày đêm. Thương Cha 
thương Mẹ thương Thầy, thương về các bạn tu thiền Việt Nam. Cùng nhau thực hiện nhẫn nhu, tu hành 
tinh tấn để mau đạt thành. Công Thầy dẫn dắt bao năm cùng nhau học hỏi cùng nhau thuận hoà.  
 
Hò ơi…Thương Thầy gầy gắng công phu 
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Bao năm ước nguyện….. 
Hò ơi…Bao năm ước nguyện….. về đây gặp Thầy 
 
5. Gặp Thầy nước mắt rưng rưng hai hàng lệ thấm chảy tràn lên trong nước mắt ……vui mừng. Xa vắng 
Thầy thương mà tâm trạng bồi hồi. Hôm nay trở lại bên người. Lòng con thổn thức nổi niềm nhớ nhung. 
Xa nhau mấy chục năm dài, hôm nay hội ngộ biết bao nổi mừng. Mừng cho Thầy được sống lâu, anh em 
huynh đệ hát bài hoà ca. Ca vang khúc hát thanh bình, cùng nhau ước nguyện một lòng trùng tu. 
 
6. HOÀI CẦU 
Bao cách biệt giờ đây, ta thấy nhau 
Lòng xiết bao nổi mừng 
Xa nhau, xin hứa cho nhau những gì nhớ thương 
Lòng con đây, biết ơn một vị Cha hiền 
 
Bao nhiêu năm cách trở, bao nhiêu năm mơ ước, bao nhiêu lần ước nguyện mà giờ đây sự thực đã sum vầy. 
Thương nhớ ngày đêm nước mắt vui mừng. Tình Phụ Mẫu ơn Thầy đã dạy, Nghĩa ơn Thầy như núi biển 
đông. Thương nhau cách dặm quan hà, bao năm vẫn đợi trông ngày hồi sinh.    

 
Kính bái 

Lê thành Lợi 
Đan Mạch, ngày 2/09/2005 

( Còn tiếp kỳ sau ) 
 

Tường Trình về CD/DVD ấn tống của 
Vô-Vi Multimedia Communication năm 2005: 

 
Vô-Vi Multimedia Communication đã thực hiện và phát hành tại đại hội Hồi Sinh Sum Vầy những 
CD/DVD/VCD sau: 
 
- DVD Đại Hội Tình Trời Tận Độ 2004 
- DVD Khóa Sống Chung Tân Niên 2004    
- CD Chơn Kinh 9 
- Bộ VCD đại hội Hồi Sinh Sum Vầy 2005 
- CD thiền ca Hồi Sinh Sum Vầy  
 
và hiện nay đang chuẩn bị phát hành cho KSC Tân Niên 2005 & chúc thọ Đức Thầy từ ngày 31/12/2005 
đến 2/1/2006 một số sản phẩm kế tiếp như:  
 
- Phụ Ái Mẫu Ái 3 
- CD tiếng Anh hay Pháp để giúp cho quý bạn đạo trẻ.  
- DVD thiền ca Tiếng Trống Dựng Xây/ Karaoke  
- DVD Hồi Sinh Sum Vầy 2005 – (Limited Edition?) 

 
Và thể theo sự yêu cầu & nhu cầu của bạn đạo, VMC sẽ tái phát hành bộ Chơn Kinh từ 1 đến 9. Đây là một 
bộ Chơn Kinh quý báu, được trình bày đặt biệt trong một hộp gồm 9 CD. ( 2nd Special Edition) 
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Mọi phát tâm ấn tống và đặt hàng trước, xin gởi về: 
Vo-Vi Multimedia Communication  
PO Box 741324  
Dallas, TX 75374-1324 
     
Email: vovimedia@gmail.com  
Website: www.vovi.org 
 
Để giúp cho VMC có phương tiện phục vụ quý bạn hữu hiệu, xin quý bạn có thể đặt hàng trước. 
 
Vô-Vi Multimedia Communication 
Kính bái,  
 
 

BÁO CÁO DANH SÁCH BẠN ĐẠO PHÁT TÂM  
ẤN TỐNG AUDIO CD CỦA ĐỨC THẦY: 

  
 

 Name From
 Australia 

Dollar  USD Euro Notes

1 
Nguyen Cuc, Hanh 
Nguyen, Cyndy Dang      $  1,000.00    

2 Khưu Thị Phẩm Australia    $     100.00    
3 Phạm Thị Tuyết Australia $50.00      
4 Lâm Ngọc Minh Australia $100.00      
5 Tân Thị Huệ Australia $50.00      
6 Lý Thị Như Mai Australia $50.00      
7 Lê Thị Thới Australia $30.00      
8 Lý Hoài Bình Australia $20.00      

9 Trần Liên Huê Australia $1,000.00    
(Hồi hướng cho ông 
Trần Vĩnh Thái) 

10 Đào, Mai, Mỹ Linh Australia $380.00      

11 
Thiền Đường 
Bruxelles Belgium   $200.00 Ấn Tống CD 

12 
Thiền Đường 
Bruxelles Belgium   $240.00 Ấn Tống Kinh Sách 

13 Lâm Tuyết Nga Belgium   $100.00 Ấn Tống Kinh Sách 

 Total:    $  1,680.00  $  1,100.00 $540.00   
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KHÓA SỐNG CHUNG THIỀN TÂN NIÊN & GIỚI THIỆU VÔ-VI  
VỚI CỘNG ĐỒNG từ ngày 31/12/2005 đến ngày 2/1/2006 

 
 
Chúng tôi rất vui mừng thông báo đến quý bạn đạo, Đức Thầy đã cho 
phép chúng ta tổ chức một Khóa Sống Chung Thiền Tân Niên, một buổi 
tiệc Chúc Thọ Đức Thầy, và một buổi Giới Thiệu Vô-Vi với cộng đồng 
người Việt tại nam California. Mục đích là để phổ truyền và giới 
thiệu Pháp Lý Vô-Vi cho cộng đồng người Việt hải ngoại. 
 
Sau đây là các chi tiết: 
 
Buổi Giới Thiệu Vô-Vi Với Cộng Đồng: 
 
Địa Điểm:  LA MIRADA For The Performing Arts  
           14900 La Mirada Boulevard  
           La Mirada, CA 90638. 
 
Thời gian: Đúng 2:00pm, Thứ Bảy, 31/12/2005.  
 
Số ghế có quy định, cần có thiệp mời để vào cửa. 
 
Khóa Sống Chung Thiền Tân Niên: 
 
1. Địa Điểm: Hyatt Regency Irvine  
             17900 Jamboree Road 
             Irvine, CA 92614. 
 
2. Thời Gian: 
- Từ 6:30pm-10:00pm chiều tối 31/12/2005: Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy & 
đón Tân Niên 2006. 
 
- Từ 11:00pm-2:00pm: Đêm 31/12/2005 Thiền Chung dưới mái ấm tình 
thương của Đức Thầy, & đón mừng Tân Niên. 
 
- Ngày 1/1/2006 đến trưa ngày 2/1/2006: khoá sống chung thiền Tân 
Niên Bính Tuất 
 

Package I:  dành cho bạn ở ngoài khách sạn gồm có : 
• Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy: tối 31/12/2005, 
• Lệ Phí hội trường: sinh hoạt chung thiền, 
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• Ba Thiệp Mời (1 thiệp cho cá nhân & 2 thiệp tặng thân hữu),  
• Một vé sổ xố, lô độc đắc: vé máy bay & đại hội-thiền ca 2006. 
  Lệ Phí của Package 1: 125$US/1 người  

Package II: dành cho bạn đạo ở trong khách sạn 3 ngày, hai đêm gồm 
có: 

• Tiệc Chúc Thọ  Đức Thầy: tối 31/12/2005, 
• Hai buổi ăn sáng tại khách sạn Hyatt Regency Irvine (chủ nhật 

& thứ hai), 
• Ba Thiệp Mời (1 thiệp cho cá nhân & 2 thiệp tặng thân hữu),  
• Một vé sổ xố, lô độc đắc: vé máy bay & đại hội-thiền ca 2006, 
• Free shuttle bus đưa đón tại phi trường John Wayne, CA  
 

Phòng 4 người  198$/1người  

Phòng 3 người  215$/1người  

Phòng 2 người  251$/1người  

Phòng 1 người  360$/1người  

 
a. Trẻ em dưới 12 tuổi, không tốn tiền khách sạn, không có ăn 
sáng. Nếu có tham dự buổi tiệc Chúc Thọ, cần một ghế ngồi: 25$ 
 
b. Giá tiền ở thêm ngày tại Hyatt Regency Irvine, dành cho bạn đạo 
phương xa  (extra nights):  
 

Extra nights  
vào ngày 29,30 

109$(including tax), 
không ăn sáng/1 phòng 

Extra nights  
Sau ngày 1 đến 3 tây 

241$ (including tax) 
không ăn sáng/1 phòng 

 
c. Những bạn đạo nào cần phương tiện chuyên chở từ khách sạn đến 
hội trường La Mirada vào trưa thứ bảy ngày 31/12/05 và đưa đón ra 
Little Saigon để dùng cơm trưa và tối, ngoài buổi tiệc Chúc Thọ 
của Đức Thầy, xin vui lòng ghi danh với BTC trước 15/11/2005, để 
BTC thu xếp việc mướn xe bus chuyên chở. Xin các bạn vui lòng thêm 
đóng lệ phí chuyên chở này.  
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d. Để thời gian được rộng rãi, các bạn ở xa nên đến khách sạn vào 
buổi sáng ngày 31/12/05, gởi hành lý tại phòng Tiếp Tân của Vô Vi, 
hoặc đến vào tối thứ sáu (extra nights) để nghỉ ngơi.  
 
e. Đậu xe tại Hyatt Regency Irvine:  
- Giá đậu xe dành cho hội viên Vô Vi ở ngoài khách sạn:   
 

Tự đậu xe (self-parking)  8$ US/ 1 ngày  
Valet parking 16$ US/ 1 ngày 

 
- Giá đậu xe dành cho hội viên Vô-Vi ở trong khách sạn:  
 

Tự đậu xe (self-parking)  6$ US/ 1 ngày  
Valet parking 10$ US/ 1 ngày  

 
f. HẾT HẠN GHI DANH vào ngày 15/11/2005. 
Vì số chỗ có giới hạn, xin các bạn vui lòng ghi danh càng sớm càng 
tốt.  
 
 
Hội Ái Hữu Vô-Vi USA tại Nam California và  
Vô-Vi Multimedia Communication 
 
Kính bái,  
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 Phiếu Ghi Danh – Application Form                            VN/ENG                   
KHOÁ SỐNG CHUNG THIỀN TÂN NIÊN 31/12/2005 - 02/01/2006 

  

New Year Seminar 12/31/2005 - 01/02/2006   
  

Họ & Tên /Last & First Name  :                                                                                          
Địa Chỉ/Address :                                                                                          
Điện thoại/Telephone: [Home]  ________________    [cell]  _______________      Email: ___________________  
  
Xin được xếp phòng chung với / Same room with: 
1)                                                                                       2)                                                                                        
  

3)                                                                                                   
  

 
A : Giá tiền ở trong khách sạn/Inside hotel fees ;  B: Giá tiền ở ngoài khách sạn/Outside hotel fees;  C: Trẻ em/Children  
 

 

Giá tiền cho 1 người 
Price for 1 person 

 

Phòng 4 người 
Quad. Occ. 

 

Phòng 3 người 
Triple Occ. 

 

Phòng 2 người 
Double Occ 

 

Phòng 1 người 
Single Occ. 

 

Tổng Cộng Giá Tiền   
Total Package Price 

 

A) Người Lớn/Adult  
 

198  $US 
 

215  $US 
 

251  $US 
 

360  $US  
 

.......... $US 

 

Giá tiền khách sạn ở thêm trước và sau ngày KSC cho 1 người /  Extra night hotel fees before & after Seminar 
Đêm / night   29/12/2005 28   $US 37  $US 55  $US 109  $US  .......... $US 
Đêm / night   30/12/2005 28   $US 37  $US 55  $US 109  $US  .......... $US 
Đêm / night  02/01/2006 61   $US 81  $US 121  $US 241  $US  .......... $US 
Đêm / night   03/01/2006 61   $US 81  $US 121  $US 241  $US  .......... $US 
 

Tổng Cộng Lệ Phí (A) / Total (A) Price                                                                                   .......... $US 
  

B) Người Lớn/Adult                                                                                       [  $US 125 x …….   Người  ] 
 

 

.......... $US 

C) Trẻ em dưới 12 tuổi nếu dự tiệc/Child under 12 years if attending party  [   $US  25 x ……. Trẻ em  ] .......... $US 
 
Tổng cộng Lệ Phí (A+B+C)   / Grand Total   Price (A+B+C)    
   

                                                           
                                                            .......... $US 

SỐ NGƯỜI  CẦN CHUYÊN CHỞ  
NUMBER OF PERSONS NEED TRANSPORTATION     

                                                               ___________ 
                                                       

Trả hết lệ phí còn lại, hết hạn ngày 15/11/2005  
Final Payment due before November 15th, 2005 

                                                           
                                                            .......... $US 

 

(A) gồm có /  (A) includes : 
 

- Tiền khách sạn cho 2 đêm / Hotel fees for 2 nights   
- 2 Buổi ăn sáng tại khách sạn / 2 breakfasts at hotel 
- Bus từ phi trường John Wayne/ Free shuttle from John Wayne airport 
- Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy / Master’s Birthday party 
- Lệ phí hội trường  / Meeting room fees 
- 3 Thiệp Mời / 3 Invitation Cards 
- 1 Vé số / 1 Lottery ticket 
  
Xin lưu ý :   
Tiền bus đưa đón từ khách sạn ra La Mirada và Little Saigon sẽ đóng 
thêm sau khi có giá chắc chắn.  
Extra fees for bus from hotel to La Mirada & Little Saigon will be paid 
later on when exact amount will be known.  
 

  

(B) gồm có / (B) includes : 
 

- Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy / Master’s Birthday party 
- Lệ phí hội trường  / Meeting room fees 
- 3 Thiệp Mời / 3 Invitation Cards 
- 1 Vé số / 1 Lottery ticket 
 
 
 
 
 
Notes :   
Tiền bus đưa đón từ khách sạn ra La Mirada và Little Saigon sẽ đóng 
thêm sau khi có giá chắc chắn.  
Extra fees for bus from hotel to La Mirada & Little Saigon will be paid 
later on when exact amount will be known.  

Cách trả tiền :  
CHECK payable to  VoVi Association of USA,  
7622 23rd ST # A/B, Westminster, CA 92683,  Tel: 1 (714) 891-0889 
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Thông Báo về Vận chuyển cho Khóa Sống Chung Thiền TÂN NIÊN 2006 

từ ngày 31/12/2005 đến ngày 2/1/2006 
 
V/V: Phương tiện di chuyển từ khách sạn Hyatt Regency Irvine đến hội trường La Mirada và đến 
Phước Lộc Thọ. 
 
1) Bạn đạo tại địa phương vùng Little Saigon rất hân hoan được đón tiếp quý bạn đạo nơi xa về dự khóa 
sống chung Tân Niên và Chúc Thọ Đức Thầy. Khi đến vùng Orange County, xin các bạn lưu ý đáp máy 
bay đến phi trường John Wayne Airport. Nơi đây sẽ có free shuttle bus của khách sạn Hyatt đưa đón các 
bạn từ phi trường về khách sạn và ngược lại. 
 
2) Trường hợp các bạn phải đáp xuống phi trường LAX, thì xin tự túc đón xe  
Super Shuttle tại phi trường với giá tiền là:  
- người đầu tiên là : 32$, người kế tiếp là: 9$. Tối đa là: 7 người/một xe.  
Các bạn có thể giữ chỗ trước qua:  www.supershuttle.com 
 
3) Về vấn đề di chuyển từ khách sạn đến hội trường La Mirada ngày 31/12/2005, và đưa đón quý bạn ra 
Little Saigon để dùng cơm trưa và chiều ngày 1/1/2006, các bạn cần phải ghi danh sớm với chị Kim Anh 
hay chị Trúc. Khi biết được nhu cầu cần thiết, BTC mới có thể thuê shuttle bus để đưa đón các bạn. Chi phí 
thuê xe đưa đón sẽ phải tuỳ thuộc nơi số người cần chuyên chở. Vì vậy, xin quý bạn vui lòng cho ban ghi 
danh biết nhu cầu chuyên chở khi điền đơn ghi danh dự khóa. BTC sẽ thông báo cho các bạn biết chi phí 
thuê xe trước ngày 15/12/2005. Chi phí này sẽ được đóng cho ban ghi danh vào ngày check-in vào khách 
sạn. 
 
Trân Trọng Kính Mời, 
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và Vô Vi Multimedia Communication 
 
 
NHẮC ĐẾN THIỀN CA 2005: HỒI SINH SUM VẦY 
TẠI SINGAPORE: 
 
Quý bạn đạo có thể theo dõi tin tức về  thiền ca 2005: Hồi Sinh Sum Vầy tại Singapore qua đài phát thanh 
VOA vào ngày thứ bảy  10/9/05 : 
 
www.voanews.com/vietnamese
 
Thiền Ca Hồi Sinh Sum Vầy cũng sẽ được nhắc đến trong tuần kế tiếp trên  nhiều tờ báo khác tại Bắc Mỹ 
và Con Ong ở Úc Châu như một sinh hoạt hằng năm của cộng đồng Vô-Vi tại hải ngoại. 
Xin kính mời các bạn nhớ đón nghe. 
 
Trân trọng kính mời 
Vô-Vi Multimedia Communication 
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