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           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 
 

Lieân Heä 
 

Lieân heä taâm tu taâm trí tieán 
Roõ ñôøi hieåu ñaïo töï taâm hieán 

Quí thöông ñôøi ñaïo chung haønh hieåu 
Veà khoâng thanh nheï töï öôùc mong 

 
Vi Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 27/06/98 đến 03/07/98 
 
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) Muốn hợp nhứt cùng Trời Ðất thì phải làm sao ? 
2) Thể xác của loài người chứa đựng những gì ? 
3) Minh đạo là sao ? 
4) Hùng dũng phải làm sao ? 
5) Khí lành do đâu mà có ? 
6) Sự quân bình do đâu thành tựu ? 
7) Mỗi người đều có một căn gốc khác nhau phải không ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Montréal, 27/06/98 6 :00 AM 
Hỏi : Muốn hợp nhứt cùng Trời Ðất thì phải 
làm sao ? 
 
Ðáp : Muốn hợp nhứt thì phải chung thiền, ý 
lực phát triển, hướng về nguồn cội thanh tịnh 
và sáng suốt 
  Kệ : 
 Khai thông trí điển về nguồn cội 
 Thanh tịnh minh tâm nhận quả nhồi 
 Tuệ giác không còn gieo ý động 
 Bình minh sáng chói tự về ngôi 
 

2) Montréal, 28/06/98 6 :00 AM 
Hỏi : Thể xác của loài người chứa đựng 
những gì ? 
 
Ðáp : Thưa thể xác của loài người và cầm thú 
chứa điện năng của Trời Ðất liên hệ với càn 
khôn vũ trụ, đi đứng nằm ngồi tự động 
  Kệ : 
 Xác thân gom gọn trí tâm giao 
 Liên hệ càn khôn lúc thưở nào 
 Tạo nghiệp cho mình nay thức giác 
 Chơn tâm tu học hiểu thâm cao 
 

3) Montréal, 29/06/98 3 :20 AM 
Hỏi : Minh đạo là sao ? 
 
Ðáp : Thưa minh đạo là hiểu được sự quân 
bình của nội tâm, thực hành chất phát, khai 
triển tâm linh, hành trong thanh tịnh, cảm 
thức sự bình đẳng là trên hết, gieo duyên tận 
độ 
  Kệ : 
 Qui hình vạn trạng niệm Nam Mô 
 Xây dựng tự tu giải nấm mồ 
 Khai triển không ngừng tâm tự tiến 
 Bình minh quang chiếu tự mình vô 
 

4) Montréal, 30/06/98 5 :05 AM 
Hỏi : Hùng dũng phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa hùng dũng là hiểu mọi sự việc 
chấp hành, tự tiến vô quái ngại. Tu đắc hiểu 
rõ dũng mãnh dấn thân độ đời rất cần thiết 
  Kệ : 
 Thực hành giải tỏa xuyên xuyên tiến 
 Lý trí phân minh chẳng lụy phiền 
 Tiến bước hành trình không gián đoạn 
 Trì tâm thanh tịnh chẳng ưu phiền 
 

5) Montréal, 01/07/98 3 :30 AM 
Hỏi : Khí lành do đâu mà có ? 
 
Ðáp : Thưa khí lành do sự thanh lọc của càn 
khôn vũ trụ đã hình thành, phù hợp với sự 
thanh diệu của cơ tạng vạn linh, chuyển hoá 
cứu độ quần sanh 
  Kệ : 
 Bầu Trời vũ trụ chuyển thành thanh 
 Sẵn có an vui chẳng giựt giành 
 Nguyên lý thâm sâu đều có sẵn 
 Ánh quang ban chiếu hợp hòa thanh 
 

6) Montréal, 02/07/98 3 :40 AM 
Hỏi : Sự quân bình do đâu thành tựu ? 
 
Ðáp : Thưa sự quân bình luồng điển từ cơ 
tạng cho đến khối óc điều hòa hòa hợp với 
chấn động của càn khôn vũ trụ tạo thành ý lực 
thanh nhẹ và thoải mái, đi đứng ngồi nằm nói 
năng ôn hòa và thanh tịnh 
  Kệ : 
 Quân bình thanh nhẹ ý tâm minh 
 Sáng suốt thương yêu tự sửa mình 
 Tận độ tâm thành duyên tự cứu 
 Trì tâm thanh nhẹ rõ hành trình 
 



7) Montréal, 03/07/98 6 :15 AM 
Hỏi : Mỗi người đều có một căn gốc khác nhau phải không ? 
 
Ðáp : Thưa mỗi người đều có một trình độ và một nghiệp lực khác nhau, bắt buộc phải dấn thân 
thọ nghiệp trong chu trình tiến hóa 
  Kệ : 
 Linh căn dũng chí tự phân qua 
 Cảm thức trần gian phải học hòa 
 Tiến hóa không ngừng trong nghiệp lực 
 Bình tâm tu luyện tự mình qua 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦYT HUYẾT GIẢNG 

LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN  
GIẢI NÓNG TÁNH, BỆNH GAN VÀ TÌNH DỤC 

Còn từ rún sắp xuống là làm cái gì? Tham dục ở thế gian, tạo ra cái cơ đồ nhà cửa xây dựng đồ này kia 
kia nọ. Ở thế gian nó cũng còn như cái đồ mặc, hai cái lưỡng nghi đó nó hợp nhứt, nó mới là thanh 
tịnh. Tại sao chúng ta phải làm Pháp Luân Thường Chuyển? Hít vào, hít hoài, cứ hít hoài, hít hoài, thét 
cái nó rút lên. Cái bộ dương nó rút lên, nó không còn nghĩ vấn đề tình dục nữa, nó rút lên, nó hai là 
một. “Diên Hống hòa hai tám”: nó là một, nó thanh tịnh rồi, nó không có bị sắc đẹp lôi cuốn nữa, nó 
không bị ngoại cảnh phỉnh phờ nữa. Nhờ cái lửa điển đó phát quang và hòa với chơn điển của hư 
không, nó mới không có động loạn... 
... Cho nên muốn hội tụ được qui nhứt thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái gì trước hết? Cái thận! Cái bộ 
phận đó là bộ phận quan trọng nhứt trong các cơ tạng, mà hiều người không hiểu. Người đời không 
hiểu, cứ đem ra tìm cái tham dục làm hạnh phúc. Nuôi dưỡng cái dục tính làm hạnh phúc thì nó giảm 
thọ, điều thứ nhứt đối với đời, và bên đạo nó không có cái điển “Diên Hống” để khai triển, nó bị kẹt 
luôn. À... “ba nhà gom lại”, thượng trung hạ hợp nhứt. Ðó là “Anh Linh”, lúc đó người ta chưa nói 
mình hiểu chuyện gì rồi, cái linh tánh nó mở dồi dào vô cùng... 
à.Cho nên chúng ta tu thì ba cái tạng đó liên hệ ở đâu? Thượng, trung, hạ: chúng ta có bộ đầu, có bộ 
ngực, có ở dưới (bộ sinh dục). Ai chỉ huy ba cái đó? Tâm, can, thận, ba bộ phận quan trọng. Chúng ta 
làm Pháp Luân Thường Chuyển để khai mở nó ra. Tại sao tôi làm Pháp Luân Thường Chuyển? Hồi 
trước tôi chưa làm Pháp Luân Thường Chuyển thì tôi thấy tánh tôi nóng, tôi làm được Pháp Luân 
Thường Chuyển rồi cái tánh tôi nó dịu. Ðó là vì cái hỏa can nó dời lần đi. Nhiều người sau khi làm 
Pháp Luân Thường Chuyển rồi ngồi thiền nó lại chảy nước mắt là cái trược ở trong gan nó được thanh 
lọc. Cái gan mà được thanh lọc thì con người nó bớt nóng tánh, bớt nóng tánh thì nó mới chấp nhận trở 
về cái thiền. Càng thiền, càng làm Pháp Luân thì cái thận nó mới giải cái phần trược, ô dục của hạ giới, 
rồi nó mới ngược chiều nó cung cấp lên trên. Cho nên những người làm Pháp Luân Thường Chuyển 
nhiều tại sao nó lại lãnh cảm và nó không có hướng về tình dục nữa? Vì cái chỗ cung cấp nó hướng 
thượng, nó đi trở lộn lên thay vì nó đi trở lộn xuống. Hồi trước nó không biết, nó không có sử dụng cái 
Pháp Luân Thường Chuyển là nó bị cô động, nó sân si, ham dục. Bây giờ nó điều hòa ba bộ phận đó 
thì không có sân si, không còn ham dục nữa. Muốn trị bệnh thì phải điều hoà ba cái tạng đó. Bệnh là 
do tánh sanh, kẻ hung hóa hiền, cái bệnh nó mới hết. Hung thì cái bệnh nó càng ngày càng gia tăng, nó 
làm cái thần kinh càng ngày càng yếu, mà hiền thì cái thần kinh càng ngày càng dịu, vì nó được nghỉ 
ngơi. Còn người hung chỉ hành cho cái thần kinh rối loạn, ngũ tạng bất an. 
“...Cái Pháp Luân Thường Chuyển là nó vận chuyển cái đại não của các bạn. Làm nhiều chừng nào 
các bạn sẽ được mở ra chừng nấy. Làm cho dài, cho sâu đi, các bạn mới mở trọn lành trong mạch 
nhâm đốc, thì lúc đó tình dục đâu còn trói buộc các bạn được. Vì tình dục mà sanh ra ác nghiệp đó 
bạn! Vì tôi yêu, yêu không được, hay là vợ tôi bị người yêu là tôi sanh ác ý. Có phải tình dục nó lôi 
cuốn các bạn không? Chủ đề là tại tình dục mà nó gieo tánh hư tật xấu cho chính chúng ta...” 



THƠ 
               ĂN ĐỘ 
Một miếng nhỏ thôi cũng đủ độ 
Thanh quang bản thể điển gia hộ 
Lưng bằng nương tựa hàng tu chứng  
Vượt cửa thiên môn đãnh lễ ngộ 
            Phúc Tâm Cà Mau 1/4/2008 
                  ==== 
           CHAY  ĐỘ 
Bé Tám khởi đầu qui Phật Đà 
Hùng tâm dũng chí như Thích Ca 
Âm thầm tu ẩn trên lầu nhỏ 
Mỗi bữa dùng cơm một trái cà 
             Phúc Tâm Cà Mau 1/4/2008 
                         ==== 
    DIEÃN TIEÁN TOÂI TU THIEÀN VOÂ VI  
BON CHEN LAÊN LOÄN CAÛ CUOÄC ÑÔØI  
NHOÛ THÔØI AÊN HOÏC MAÕI VUI CHÔI  
DIEÃN TIEÁN THÔ NGAÂY VOÂ TÖ CÖÔØI  
THAÂN THEÅ LUYEÄN REØN CHO MAÏNH KHOEÛ  
HOÏC HAØNH DANH VOÏNG KIEÁM TIEÀN TIEÂU  
TÌNH YEÂU HAÏNH PHUÙC VUI HÖÔÛNG THUÏ  
DIEÃN TIEÁN MEÂ SAY NGUÛ DUÏC VUI  
ÑEÁN KHI THAÂN BÒNH TAÂM ÑAU KHOÅ  
DIEÃN TIEÁN  ÑI TÌM “TOÂI TAÀM ÑAÏO “… 
QUA CAÙC TOÂN GIAÙO SAO MEÂ TÍN  
HAÏNH PHUÙC CON NGÖÔØI QUAÙ KHOÅ ÑAU  
ÑEÁN VOÙI VOÂ VI SAO KHOÙ HIEÅU  
DIEÃN TIEÁN TÖÏ TU TÖÏ TIEÁN TU  
PHAÙT TRIEÃN ÑIEÅN NAÊNG THÔØI HIEÄN ÑAÏI  
KHOA HOÏC HUYEÀN BÍ PHAÄT PHAÙP HAY  
MÔÙI THAÁY ÑÖÔØNG TU DIEÃN TIEÁN NGAY  
NHÖÕNG LÔØI BEÙ TAÙM THÖÙC TAÂM TU  
PHAÙP LUAÂN THÖÔØNG CHUYEÅN SOI HOÀN ÑÒNH  
THIEÀN ÑÒNH MOÅI ÑEÂM TÖÏ TIEÁN TU  
AÊN MAËN TÖØ NAY THOÂI THÒT CAÙ … 
CÔM RAU NÖÔÙC LAÏNH DIEÃN TIEÁN VUI  
KHÖÙ TRÖÔÏC LÖU THANH NGÖÔØI THANH NHEÏ  
SUÙC RUOÄT TÖØ NAY NÖÔÙC HOAØN NGUYEÂN  
DIEÃN TIEÁN NGÖÔØI TU THAÂN TAÂM KHOÛE  
CÖÙU KHOÅ BAN VUI KHAÉP MOÏI NGÖÔØI  
TIEÁNG HAÙT THIEÀN CA CHO AN LAÏC  
DIEÃN TIEÁN AÂM THAÀM TU TIEÁN MAU  
CHAÁN ÑOÄNG DI ÑAØ DIEÃN TIEÁN VANG  
KHOÂNG NGÖØNG ÑI ÑÖÙNG NAÈM NGOÀI VUI  
ÑAÀY RUÙN ÑAÀY NGÖÏC TUNG BOÄ ÑAÀU  
HÔI THÔÛ DIEÅN TIEÁN ÑIEÅN QUANG THAÊNG  
CAÏO ÑAÀU MAÉT SAÙNG MIEÄNG CÖÔØI VUI  
TAÂM KHOÂNG BEÙ TAÙM VUI HOÏC HOÛI  
CHUNG THIEÀN BAÏN ÑAÏO SOÁNG VUI CHUNG  
DIEÃN RA TIEÁN TÔÙI NÔI TÖÏ CÖÙU  

MÔÙI THAÁY  TÖÏ  MÌNH THAÄT VOÂ VI  
XAÂY DÖÏNG VOÂ VI NHIEÀU THIEÀN ÑÖÔØNG  
DIEÅN TIEÁN QUI HOÄI TÌNH NGÖØOI TÌNH THÖÔNG  
VUI XAÂY DÖÏNG THIEÀN ÑÖÔØNG NÔI UÙC CHAÂU  
COÙ NÔI DIEÃN TIEÁN NGOÀI TU THIEÀN  
CHO LÔÙP TREÕ NÔI TU HOÏC ÑIEÅN  
DIEÃN TIEÁN  NIEÀM TIN TAÂM LINH HUYEÀN BÍ  
TÖÏ CÖÙU CHÍNH MÌNH CHÆ COÙ VOÂ VI  
THIEÀN --- TÖÛ --- SINH  
THIEÀN  @ @ @ BAY LEÂN  
BAÂY GIÔØ LAØ KHOÂNG GIÔØ  . . . .  
  
5 THAØNH CUÛ CHI  8-4-2008  
  
              == 
          XÁ LỢI CHÂU 
Định ý bình thanh tịnh phóng thâu  
Thiền yên soi nội chẳng tham cầu  
Công phu mật niệm ngày đêm tiến 
Trụ điển thượng đình xả lợi châu  
                Phúc Tâm Cà Mau 29/2/2008 
          ========= 
               ƠN CHA  
Kiếp này đại phước gặp Thầy 
Ban cho pháp báo đêm ngày công phu  
Huấn từ phá chấp giải mù  
Ơn cha con nguyện tự  tu về nguồn  
             Phúc Tâm Cà Mau 29/2/2008 
                      === 
              Môt nhà 
Trước đây chung sống cũng một nhà 
Càn khôn vũ trụ kế bên Cha 
Sống trong thanh điển hòa Nhân Ái 
Nay bởi gì đâu lại cách xa 
 
Cách xa chỉ tạo nét đau lòng 
Cũng vì Thường Chuyển pháp chưa thông 
Cố gắng công phu hành Tâm Pháp  
Cuối cùng vạn sự cũng về không 
 
Về không sao lại để trong lòng? 
Bao nhiêu sân hận biến thành không 
Miễn ta áp dụng lời Thầy dạy 
Theo bước chânngười quán chữ Không 
Kính bái  
Thiên Ân 
Missisauga - Ðầu xuân 2008 

                              



 
Báo Cáo Sức Khỏe Thầy trong tuần  05/04 đến 11/04/2008 

Sau một tháng xuất viện, vào ngày 07/04, Thầy đã đi tái khám bác sĩ chuyên khoa về thận tại nhà 
thương St Luc. Bác sĩ cho biết tình trạng thận của Thầy vẩn tiếp tục suy giảm mặc dù áp huyết và 
lượng đường trong máu khá ổn định. 
 
Bác sĩ có giảm lượng một số thuốc để thận bớt phải làm việc vì 80% thuốc uống được lọc ra bởi thận 
và 20% bởi gan. Nhưng giảm lượng thuốc sẽ làm cho tay chân bị giữ nước nhiều hơn. 
Sau đó, Bác sĩ đã cho đi thử máu lại thì thấy thận khá hơn một chút. 
 
Ngoài ra, mỗi ngày Thầy có đi ra ngoài chơi một chút.  
 
Bác sĩ có dặn « Nên để Thầy yên ». Trong lúc này, Thầy cần nghĩ ngơi và không tiếp khách được. 
Mong các bạn đạo thông cảm. 
 
Kính thư, 
Phan Cao Thăng 
 
. 
 
 
 

Thơ Của Vô Vi Multimedia Communication Kính Gửi Đến Đức Thầy, 
Các Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi và Toàn Thể Quý Bạn Đạo Vô Vi Khắp Thế Giới 

 
         Ngày 4 tháng 4 năm 2008 

 
 
Kính thưa Đức Thầy,  
các Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi và toàn thể quý bạn đạo Vô Vi khắp thế giới,  
 

Trong mấy tuần qua, Vô Vi đã có những dư luận, thông báo và những câu chuyện được tạo 
dựng một chiều, thiếu trung thực, cộng thêm nhiều tin đồn thất thiệt dựa theo lời dẫn giải có tính cách 
cá nhân, vô căn cứ của một nhóm người nhằm mục đích bôi nhọ, vu khống Vô Vi Multimedia 
Communication (VMC) và thành viên của VMC với mục tiêu đả phá, gây xáo trộn và tạo sự nghi ngờ 
hầu chia rẽ nội bộ cộng đồng Vô Vi. Sự việc liên tiếp xảy ra trong lúc sức khỏe của Đức Thầy chưa 
được ổn định, cho nên các thành viên trong VMC đã quyết định im lặng, giữ tâm thanh tịnh, thực thi 
đúng theo 10 Điều Tâm Đạo của Đức Thầy và 7 điểm nội quy trong việc cư xử nội ngoại cho các mạch 
thông tin hiện tại của Vô Vi.  

 
Sự im lặng của các thành viên VMC và một số bạn đạo đang bị vu khống cũng là vì tôn trọng 

quyền tự do ngôn luận, cũng như chờ đợi sự minh giải và chỉ thị trực tiếp từ Đức Thầy một khi sức 
khỏe cho phép. Nay tình thế trở nên phức tạp hơn, khi tờ tuần báo Phát Triển Điển Năng số 664 tuần 
rồi có đăng một thông báo về việc giải thể Vô Vi Multimedia Communication (VMC) bởi 10 vị hội 
trưởng với lý do là có nhiều diễn biến và Đức Thầy không còn chứng cho VMC. Đây quả thật là một 
lá thư mâu thuẫn không rõ ràng được thông báo từ TBPTĐN một cơ quan ngôn luận chính thức được 
đăng ký dưới tên VMC do Đức Thầy chủ quyền lại tự mình khai trừ lấy mình (VMC khai trừ VMC). 
Xin xem copyright dưới phần bài thơ “Quí Tưởng”.  



 
 

Thông báo này làm cho chúng con vô cùng ngạc nhiên bởi vì Đức Thầy sáng lập hội từ thiện Vo Vi 
Multimedia Communication (VMC) và đã được lần lượt đăng ký với chính quyền tại Canada (2002), 
Úc Châu (2004), và Hoa Kỳ (2005), theo đúng luật lệ về bản quyền dưới tên Đức Thầy Lương Sĩ 
Hằng trên danh nghĩa là một hội bất vụ lợi và do chính Đức Thầy là chủ tịch (xin xem chữ viết của 
Đức Thầy ). 

 
Mục đích của VMC dưới sự chỉ đạo của Đức Thầy là lưu trữ, bảo tồn và ấn tống kinh sách, băng 

giảng, băng hình liên hệ trực tiếp đến sự huấn dạy của Đức Thầy và Đức Ông Tư trên phương diện 
truyền đạt Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến với công chúng ở khắp mọi nơi, trong 
hiện tại và cho tương lai. Cũng dưới sự chỉ dạy trực tiếp này, VMC đã được phép tổ chức những 
chương trình Đại Hội, Thiền Ca và hợp tác với các hội địa phương tổ chức những khóa Sống Chung 
thường niên trong những năm vừa qua. 

 
Vì Đức Thầy chính là chủ tịch của VMC, cho nên mọi quyết định nội ngoại không thể vắng 

mặt Thầy. Chiếu theo nội quy, tất cả các thành viên của VMC không được phép tự quyết định 
mà cần phải có một buổi họp chính thức để tường trình và làm sáng tỏ mọi sinh hoạt, cũng như 
nhận chỉ thị trực tiếp từ Đức Thầy. Tất cả mọi hoạt động của VMC sẽ được thực hiện đúng theo 
nội quy và luật pháp của một hội từ thiện được đăng ký hợp pháp. 

 
Buổi họp này cần có sự hiện diện của Đức Thầy, các thành viên của VMC và các hội trưởng Vô Vi 

trên thế giới. Sau đây là những vấn đề cần sự minh giải trực tiếp từ Đức Thầy: 
 

1 – Lời xác định của Đức Thầy với tư cách là chủ tịch hội từ thiện VMC. 
2 – Thủ tục và đường lối hoạt động của VMC trong tương lai, những thành viên của VMC. 
3 – Phân phối và phát triển những kinh sách, băng giảng, băng hình dưới tên Đức Thầy hiện được 
VMC đảm trách. 
4 – Có một số người đang vu khống và có dự định tố cáo với IRS về VMC. Để làm sáng tỏ vấn đề, 
chúng con sẽ xin Đức Thầy cho phép làm một cuộc kiểm tra trong nội bộ (Internal Audit) do một 
công ty độc lập chuyên môn về kiểm soát sổ sách và tài chính để kiểm soát các hoạt động của 
VMC và các giao dịch liên hệ, nhất là trong 3 năm vừa qua.  



5 – Minh bạch và trả lại sự trong sạch: Tra cứu các tên trên các tài sản, bất động sản, mà Đức Thầy 
làm chủ hiện đang bị một số bạn đạo có ác ý đã vu khống cho các thành viên VMC là đang đứng 
tên hoặc có chủ quyền.  
 
Chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy, các Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi, và toàn thể quý bạn 

đạo Vô Vi trên toàn thế giới. 
 
Kính bái, 
Vô Vi Multimedia Communication 
 
Đồng kính gửi để tường: 
- Đức Thầy, chủ tịch VMC (kính nhờ anh Phan Cao Thăng chuyển). 
- Các hội trưởng Vô Vi trên toàn thế giới. 
- Các thiền đường, trung tâm Vô Vi trên toàn thế giới. 
- Các bạn đạo Vô Vi trên toàn thế giới. 
- tbptdn@videotron.ca để đăng lên Tuần báo Phát Triển Điển Năng số 665. 
- www.vovi.org để thông báo trong mục Tin Tức của Cộng Đồng Vô Vi. 

 
** Để nhắc nhở lại những dẫn chứng giữa Đức Thầy và VMC cùng các bạn đạo trong các năm gần 
đây, các video clips đã được đưa lên qua www.vovi.org (trong mục sinh hoạt cộng đồng Vô-Vi – với 
mã số là “nmaddp”, dành riêng cho sinh hoạt của nội bộ Vô Vi.)  
 
 
 
 
 

THƠ THẦY TRẢ LỜI CHO VMC (Vô Vi Multimedia Communication)(đề ngày 04/04/2008) 
Bản viết tay của Thầy xin đính kèm 

 
Chiếu theo thông báo VMC này, với quyền Hội Trưởng, tôi xin thông báo  huỷ bỏ VMC bắt đầu từ 
ngày hôm nay. 
Vậy tất cả quí  hội trưởng phải làm việc đúng theo luật lệ và không được bóp méo sự thật. 
 
Quí thương, 
  
Lương Sĩ Hằng 
Montreal, ngày 5 tháng 4  2008 
 

THÔNG BÁO VỀ VMC NGÀY 06/04/2008 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Quý bạn đạo đã đọc qua thơ của Thầy trả lời lá thơ VMC. Quyết định của Thầy quá rõ ràng, chúng tôi 
không cần phải bàn luận thêm. 
 
Tuy nhiên, chúng tôi xin thông báo đến quý bạn đạo một số dữ kiện để làm sáng tỏ vấn đề VMC. 
 
1. Website vovi.org, dù do bất cứ ai quản lý, vẫn là của chung của Vô Vi. Qua lá thơ của VMC, 

chúng tôi nhận thấy VMC đã xem đó là của riêng nên mới hỏi tại sao chúng tôi tiếp tục đăng 
vovi.org trên TBPTDN trong khi thông báo khai trừ VMC. 



 
2. VMC, ở một thời diểm nào phục vụ tốt thì được sự hỗ trợ của Thầy.  Nhưng khi đi sai đường lối 

thì tự nhiên Thầy phải khai trừ. Không thể nào dựa trên quá khứ mà dẫn chứng bất cứ chuyện gì.  
Thầy hủy bỏ  VMC không có nghĩa là tự khai trừ chính mình. VMC chỉ là một trong những tổ 
chức Vô Vi mà nay không còn dùng được mà thôi.   

 
3. VMC Mỹ, thành lập ngày 21/01/2005 tại  California, hoàn toàn biệt lập, chỉ khai báo có 5 thành 

viên, không có tên Thầy trong danh sách ấy: 
 

• VINH, ANN HOANG (Director)   
• LE VAN LIEM (Director)    
• NGUYEN VAN TRI  (Director)   
• LE THI MY LINH (Director) 
• PHAM GIA TUONG (Director) 

 
     Trong tờ khai báo với  chính phủ  liên bang (Form 990 nộp cho năm 2006, trang 6), VMC đồng thời 
khai báo là chỉ có 5 thành viên này toàn quyền biểu quyết mọi sự điều hành của Hội VMC. 
 

 

 
 
Về phương diện chính phủ tiểu bang California, VMC không có nộp Form 199 để khai báo tài chánh 
cho năm 2006, và đồng thời đã để tên một văn phòng luật sư ở Nam California (David P NGUYEN) là 
người trách nhiệm để  liên lạc với các thành viên về mặt pháp lý  ở tiểu  bang California (Agent for 
Service of Process). 



 
 

Trên mặt pháp luật, Thầy hoàn toàn không có tên trong tổ chức này. 
 
4. VMC Canada, tổ chức biệt lập,  thành lập ngày 09/12/2002 với những thành viên sau đây : 

• LUONG SI HANG  Administrateur  (Quản trị viên) 
• VINH, ANN HOANG Président (Hội Trưởng) 
• LE VAN LIEM  Vice Président (hội phó) 
• NGUYEN VAN TRI  Vice Président (hội phó) 
• LE THI MY LINH  Secrétaire Trésorier  (Thư Ký và thủ quỹ) 

 
Luật sư đang xúc tiến lấy tên Thầy ra khỏi tổ chức này. 
 
Trong lá thơ VMC, không thấy một thành viên nào đứng ra ký tên trách nhiệm. 

 
5. Kiểm tra nội bộ theo chúng tôi thấy không cần thiết.  

Về mặt tâm linh, những hành vi của VMC đã có Luật Trời phán xét.  
 
Về mặt đời, VMC trách nhiệm đối với luật pháp nơi đăng ký thì để cho luật đời giải quyết.  
 
Những người muốn tố cáo VMC với IRS là quyền tự do cá nhân qui định bởi luật lệ thế gian. 
Chúng tôi không thể nào can thiệp. Nếu mọi việc được VMC khai báo minh bạch cho chính quyền 
thì VMC không có gì phải lo.  

 
6. Người tu muốn tìm lại sự trong sạch chỉ có ăn năn sám hối, tu luyện mới mong Bên Trên xóa 

được tội. Nếu thật sự trong lành thì không có lo chi sự oan ức.  
 
7. Những bất động sản VMC quản lý thì VMC có thể chứng minh giấy tờ cho bạn đạo tìm hiểu, 

không có gì khó. 
 
Uớc mong quý bạn hiểu rỏ vấn đề để sự thật không bị bóp méo.   
 
Thành kính, 
Ngày 06/04/2008 
 
Kính thư,  
 



Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida: Nguyễn Văn An 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas: Đỗ Trung Hiếu 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas: Quách Long Vân 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State: Nguyễn Trí Vượng 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California: Nguyễn Xuân Mai 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii: Trịnh Cẩm Tú 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney: Thái Phúc Hải 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc: Trần Thị Xuân Thu 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc: Huỳnh Minh Bảo 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada: Phan Cao Thăng 

 
 

THÔNG BÁO CỦA VMC 
 

Ngày 8 tháng 4 năm 2008 
 
 

 
Kính thưa Đức Thầy, 
và tất cả các thành viên VMC, Canada 
 
Tôn Nữ Hoàng Vinh 
Nguyễn văn Trí  
Phan Cao Thăng 
Phạm Gia Tường 
Lê Văn Liêm 
Lê Thị Mỹ Linh 
 
 
 Để cho vấn đề khai thuế được rõ ràng, Mỹ Linh, tổng thư ký của Vo Vi Multimedia 
Communication hiện đang trực tiếp làm việc với CPA tiến hành cho xong tất cả thủ tục khai thuế với 
chính quyền Canada. Một khi giấy tờ khai thuế được hoàn tất, thành viên VMC sẽ  xin có một buổi 
họp qua điện thoại theo nghi thức nội quy với sự hiện diện của Đức Thầy, đồng ý chấm dứt mọi hoạt 
động của VMC. 
 
 Trong giai đoạn này, xin tất cả các thành viên VMC vui lòng hợp tác, chuẩn bị tất cả thủ tục và 
hồ sơ có liên quan đến việc bàn giao một khi VMC chính thức đóng hồ sơ với chính quyền. 
 
 
Kính thư, 
Hoàng Vinh 
  
 
Đồng kính gửi để tường: 
Đức Thầy, chủ tịch VMC (kính nhờ anh Phan Cao Thăng chuyển). 
 
 
 
 
 



THƠ  ANH   PHẠM GIA TƯỜNG VỀ Web Site VoVi.org 
 

 
Ngày 8 tháng 4 năm 2008 
 
Kính thưa Đức Thầy, 
Qua bao năm, con được cơ duyên phục vụ cộng đồng Vô Vi qua website www.vovi.org, con kính cảm 
ơn Đức Thầy đã cho con có dịp học hỏi thêm.  
Nay chiếu theo quyết định của Đức Thầy trong TBPTĐN số 665 chuyển giao lại công việc điều hành 
www.vovi.org cho anh chị trong nhóm mới gánh vác. Để cho công việc bàn giao được trật tự và rõ 
ràng, con cũng xin các anh chị trong nhóm mới cho biết ai sẽ là người đại diện trực tiếp đảm nhiệm 
chương trình chuyển tiếp domain name www.vovi.org từ hãng Register.com. Ngoài việc chuyển các dữ 
kiện trên server của website www.vovi.org qua server mới, các anh chị đại diện tiếp nhận đó sẽ có 
nhiệm vụ liên lạc với anh Trần Hải Tân nếu cần giúp đỡ chuyển các chương trình của voviLib trên  
www.vovi.org qua server mới.  
Sau ngày chuyển giao domain name, các dữ kiện trên server của website www.vovi.org sẽ không còn 
hoạt động nữa. 
Con kính chào Đức Thầy và kính chúc Đức Thầy được vạn an. 
 
Nay kính, 
Phạm Gia Tường 
 
Đồng kính gửi để tường: 

- Đức Thầy, chủ tịch VMC (kính nhờ anh Phan Cao Thăng chuyển). 
- Các hội trưởng Vô Vi trên toàn thế giới. 
- Các thiền đường, trung tâm Vô Vi trên toàn thế giới. 
- Các bạn đạo Vô Vi trên toàn thế giới. 
- tbptdn@videotron.ca để đăng lên Tuần báo Phát Triển Điển Năng số 666. 
- www.vovi.org để thông báo trong mục Tin Tức của Cộng Đồng Vô Vi. 
- Anh Trần Hải Tân, Úc Đại Lợi. 

 
 

THƠ TIẾP NHẬN WEB SITE VOVI.ORG CỦA CÁC HỘI TRƯỞNG 
 

          Ngày, 11/04/2008 
 
Anh Tường mến, 
 
Thay mặt bạn đạo Vô Vi, chúng tôi thành thật cảm ơn anh đã chấp thuận chuyễn giao website 
www.vovi.org lại cho chúng tôi tiếp tục gánh vác như ý Thầy. Công trình anh đã nhiều năm xây dựng, 
chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp để cống hiến cho mọi người. 
 
Đại diện chúng tôi sẽ có :  

• Anh Phan Cao Thăng đảm nhiệm thủ tục trên mặt pháp lý về việc chuyễn giao domain name 
www.vovi.org từ VMC qua   

• Anh Huỳnh Minh Bảo trách nhiệm tiếp nhận dữ kiện về mặt kỷ thuật  
 
Hai anh này sẽ liên lạc với anh để xúc tiến công việc. Chúng tôi sẽ liên lạc với anh Trần Hải Tân về 
vovilib như anh đề nghị. 



 
Cảm ơn sự giúp đở của anh và mến chúc anh thân tâm an lạc. 
 
Thân mến,  
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida: Nguyễn Văn An 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas: Đỗ Trọng Hiếu 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas: Quách Long Vân 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State: Nguyễn Trí Vượng 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California: Nguyễn Xuân Mai 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii: Trịnh Cẩm Tú 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney: Thái Phúc Hải 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc: Trần Thị Xuân Thu 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc: Huỳnh Minh Bảo 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada: Phan Cao Thăng 
   
 
 

 
 

 


