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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

Hồn Nhiên
Hồn nhiên phân giải đường tu tiến
Thực hiện tâm tu chẳng có phiền
Duyên nợ trần tình nay chẳng có
Tự nhiên thông cảm tự chơn hiền
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 12/09/98 đến 18/09/08
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) Tại sao chơn tu phải về không mới đúng ?
2) Muốn sớm về cội nguồn, thì phải làm sao ?
3) Hồi đầu qui đạo pháp là qui làm sao ?
4) Vốn căn bản của loài người nằm ở đâu ?
5) Lấy gì chứng minh sự thật sự phát triển tâm linh ?
6) Duyên lành tái hội là sao ?
7) Tại sao sòng bạc nào cũng đầy khách ?
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1) Las Vegas, 12/09/98 2 : 30 AM
Hỏi : Tại sao chơn tu phải về không mới đúng ?

2) Las Vegas, 13/09/98 12 : 05 AM
Hỏi : Muốn sớm về cội nguồn, thì phải làm sao ?

Ðáp : Thưa chơn tu hành triển về gốc, vạn sự khởi
đầu do nhứt không, hành pháp giải mở về không
là đúng, dứt khoát tiền tình duyên nghiệp, thì mới
đạt tới sự thanh nhẹ của nội tâm
Kệ :
Giải mê phá chấp tự phân tầm
Trí ý phân minh rõ diệu thâm
Trí tuệ không ngừng trong thức giác
Bình minh sáng tỏ tự giao thầm

Ðáp : Thưa muốn trở về cội nguồn thì phải thành
tâm tu luyện theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền
Bí Phật Pháp, nội tâm dứt khoát, thất tình lục dục
nhơn duyên, không còn chủ kiến, hành pháp thuận
thiên mà tiến hóa
Kệ :
Thực hành chánh pháp tự phân qua
Phát triển chơn tâm tự thức ra
Ðời đạo song hành không luyến tiếc
Sửa mình tiến hóa sống an hòa

3) Las Vegas, 14/09/98 1 : 30 AM
Hỏi : Hồi đầu qui đạo pháp là qui làm sao ?

4) Las Vegas, 15/09/98 1 : 30 AM
Hỏi : Vốn căn bản của loài người nằm ở đâu ?

Ðáp : Thưa hồi đầu qui đạo pháp, là tất cả hướng
thượng chung một đường lối, hội nhập với sự
quân bình của Trời Phật, chỉ có sáng không có tối
Kệ :
Lập lại quân bình qui đạo pháp
Bình tâm thanh tịnh chẳng phân hai
Qui nguyên giềng mối trong không giới
Thực hiện chơn tình chẳng thuyết sai

Ðáp : Thưa vốn căn bản của loài người nằm ở trung
tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, cấu trúc bởi thanh
quang điển lành của Trời Ðất, sức chịu đựng rất dẽo
dai, vía hồn tề tựu nơi tiểu thiên địa tức là thể xác,
chung sống hòa bình, sống trong tình thâm xây dựng
từ đời lẫn đạo, minh xét và quán thông mọi sự việc
căn bản của tâm linh như : nhìn thấy, nghe hiểu, nói
năng giới hạn chỉ có tu mới có cơ hội tiến hóa tới vô
cùng, trí ý phân minh thanh và trược, từ thực hành
cho đến lý thuyết
Kệ :
Phân minh thế cảnh chơn tình tiến
Thực hiện tâm linh giải nội phiền
Quí mến Trời cao không chối bỏ
Thực hành chơn pháp tự mình yên

5) Las Vegas, 16/09/98
Hỏi : Lấy gì chứng minh sự thật sự phát triển tâm
linh ?

6) Las Vegas, 17/09/98
Hỏi : Duyên lành tái hội là sao ?

Ðáp : Thưa muốn chứng minh sự thật của tâm linh
cần hành đúng pháp tự phát triển nột tâm qua
luồng điển hội nhập trung tim bộ đầu tự cảm thấy
điển rút ngay trung tâm bộ đầu, thật thà và phát
triển điển tâm tự tu tự tiến chẳng cầu xin và tự lực
dũng mãnh dấn thân thực hành đến đích, phát triển
tới vô cùng tận
Kệ :
Thực hành phát triển khí tâm linh
Thanh tịnh quân bình tự nín thinh
Phát triển trung tâm hành giới điển
Mê lầm chẳng có tự mình minh

Ðáp : Thưa duyên lành tái hội là hành chung pháp,
tiến hóa trong trật tự, đi lên và thuận hòa tái hội tốt
đẹp, minh cảm lẫn nhau từ giai đoạn một, hiểu Trời
hiểu Phật nhiều hơn
Kệ :
Rõ mình rõ họ thâm ơn
Giải bỏ sân si dẹp giận hờn
Duyên đẹp tình đời không bở ngỡ
Quí yêu thanh bình tự qui hườn
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7) Las Vegas, 18/09/98 3 : 10 AM
Hỏi : Tại sao sòng bạc nào cũng đầy khách ?
Ðáp : Thưa thế gian đô thị giả, vì tham vui và muốn làm giàu, cho nên chế độ tự do đều được nhiều người
chiếu cố, cuối cùng cũng phải tay không mới phục luật nhân quả, có ăn mới có thua, có được cũng phải mất,
thức tâm tu thì mới tự cứu, tiền không thể cứu mạng, bệnh hoạn bao nhiên tiền của đều phải tiêu tan trước
khi lìa xác. Sự có có không không, mọi người phải học, bất cứ ở lãnh vực nào, nhiên hậu mới cảm thức
được luật nhân quả mà tu
Kệ :
Phân minh rõ rệt khắp muôn bề
Có có không không tự chán chê
Nắm bắt không thành tâm loạn động
Phần hồn khai triển giải phần mê

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
LÀ BÙA VÔ CÙNG TẬN
“...Cái phần bơ vơ đó, mà không biết chân lý là cái gì. Con người biết chân lý người ta đâu có xài bùa.
Biết chân lý chỉ xài cái Pháp Luân, cái bùa vô cùng tận đó. Cái bùa nó cũng chỉ là ba lăng nhăng vậy thôi.
Cái Pháp Luân là cái bùa. Cứ hít cho đúng là cái bùa, cái gì cũng giải hết, mạnh vô cùng. Tôi đâu có dạy bùa
phép, thành ra cái bàn thờ y đặt ở trong đó tụi nó rủ tôi vô coi, tôi nói: “Tao đâu có chủ trương bàn thờ mà
tao phải vô coi bàn thờ”. Y muốn đặt, y làm gì làm, nhưng mà Cha nói: “Thằng Tám đi rồi không có thằng
nào giúp hết, tao phải đặt bàn thờ”, nói vậy đó. Y có lý do của y. Chuyện ai làm gì làm. Còn tôi thì tôi không
có chủ trương vụ đó. Thằng nào ngon thì tu đi tới. Thằng yếu hèn thì ráng chịu chết...
THƠ
Tình đẹp như thơ
Tình anh như gió mây ngàn,
Tình em như ánh trăng vàng trời Tây.
Viá Hồn cách biệt đó đây
Thương thương, nhớ nhớ, phút giây đợi chờ.
Duyên lành-tình đẹp như thơ,
Tựu-tan, ly-hợp đợi giờ thức-tâm
Vui trong hạnh-phúc âm-thầm,
Nhìn nhau chẳng nói tình thâm vẹn đời.
Trời ban tình đẹp không lời,
Quay vào tâm-thức : trọn lời yêu-thương
Mượn kinh vô tự mở đường,
Đêm đêm vào cuộc hành-hương tuyệt-vời...
Cho người phiêu-lãng bên Trời,
Trở về tạo dựng lại đời an-khương
Đừơng mây rộng nẽo cố-hương,
Viá Hồn tương-hội yêu-thương đời đời.
Ngô Thị Bích Ngọc
====

HÀNH GIẢ & HÀNH THẬT
Hạ thủ công phu chẳng phải tài,
Lúc nào cũng niệm chẳng cần oai.
Ai tu ai đắc thây kệ nó,
Họ tiến họ thăng cứ mặc mày.
Ngựa chạy nước đều là ngựa giỏi,
Người tu chậm rãi đó người hay.
Tâm thân an lạc không nôn nóng,
Trong khổ thấy vui nhịp bước hoài.
Phú Nhuận, 09/11/2007
Thiền sinh Phương.
====
HAPPY BIRTHDAY TO YOU !
(Thơ khoán thủ Anh-Việt)
HẸP hòi xả bỏ tánh thăng hoa,
BI lụy không vương điển hiệp hòa,
BỚT nổi hận sân tâm ổn định,
ÐÊ đầu đảnh lễ Ðức Di Ðà
TU đạt huyền vi lòng tự tại
DU hành tam cõi thỏa tình ta.
VN, 24/06/2008
Thiền Ðăng Vô Vi
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BAO LÂU TỪ TẠ CÕI TRĂM NĂM NÀY
Tạ từ cả thảy đắm say
Còn bao vướng bận chốn này cho xong
Tạ từ thôi chớ lòng vòng
Cảm ơn tập luyện tâm không trở về
Tạ từ cái tính trần mê
Sạch trong láng bóng đường về nẽo xưa
Tạ từ hết thảy nắng mưa
Buồn ganh hờn tủi mới vửa lòng nhau
Tạ từ thân xác nhiệm mầu
Trời sanh ta để tìm nhau viá hồn
Tạ từ rộn rã bôn chôn
Tâm tư lắng đọng cho hồn lãng du
Tạ từ nhân thế bụi mù
Quyết lòng giải phá ngục tù trong ta
Tạ từ hay ở ta bà
Một lòng hướng thượng Mẹ Cha tuyệt vời
Tạ từ nha những rối bời
Hận thù tranh chấp đời đời thiếu tu
Một đời tu học để bù
Tương lai rộng mở trường thu chữ nhàn

Rắp tâm tìm đến bình an
Hiển linh mầu nhiệm ngỡ ngàng trong nhau
Tạ từ sông núi biển dâu
Cõi nào cũng trước và sau trở về
Tạ từ khổ cảnh trần mê
Tìm về đến chốn muôn bề thanh quang
Bao nhiêu cay đắng phủ phàng
Nhờ vào thanh điển giải oan đọa đày
Thì dù lỡ có đắm say
Một lòng phải giải đêm ngày mới an
Bình minh ở mãi đại ngàn
Chiếu vào u tối trần gian đợi chờ
Ngày giờ định sẳn chẳng chờ
Ra đi hay ở chẳng lơ là lòng
Vì lòng tu học tâm không
Hẹn về đến chốn non bồng an cư
Khai sanh khai tử thế ư
Thác về sống gởi khư khư nhớ hoài
Làm gì, lúc ở trần ai
Khi về trên ấy chẳng ai lụy phiền
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
Ngày 14-03-2008
TỪ HÙNG.

Thông Báo Đại Hội “Diễn Tiến” Montreal 2008
Thời Hạn Chót Đóng Tiền Ghi Danh Đợt 2
Xin quý đạo hữu lưu ý: Thời hạn chót đóng tiền ghi danh đợt 2 là ngày 25 tháng 8 năm 2008, để chúng tôi có
thể trả tiền đặt chổ cho khách sạn. Quý bạn đạo đã ghi danh qua điện thoại hay email, xin đóng tiền deposit
càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể giữ phòng cho quý bạn.
Vận Chuyển
Ban Vận Chuyễn sẽ lo chuyên chở các bạn đạo đăng ký nhờ đưa đón :
• từ phi trường Montreal Trudeau (YUL) về khách sạn Hyatt hoặc Travelodge trong những ngày 22, 23
và 24 tháng 11, 2008
• từ các khách sạn này ra phi trường Montreal Trudeau (YUL) trong những ngày 28, 29 và 30 tháng
11, 2008
Số điện thoại và email Ban Chuyển vận sẽ được thông báo trong Cẩm Nang.
Xin quý bạn vui lòng đăng ký đưa đón trước ngày 01 tháng 11 2008 để BTC kịp thời chuẩn bị phương tiện
chuyển vận cho quý bạn.
Tiệc sinh nhật của Ðức Thầy
Quý bạn đạo nào ăn chay xin thông báo cho ban ghi danh biết trước ngày 25 tháng 8 2008 để chúng tôi sắp
đủ bàn hoàn toàn chay thay vì những bàn khác có phân nửa những món chay và phân nửa món đồ biển.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
Ban Tổ Chức Đại Hội
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BẠN ÐẠO VIẾT
Bài viết Phan Thị Thình kính tăng Thầy
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày 20/6/08
Kính gởi thầy!
Gần đến ngày sinh nhật thầy, ở Việt Nam con không dự được hôm nay, con xin ghi lại những kỉ niệm thầy
viết cho con, bài thơ của thầy, bài thơ và bài văn của con, con viết lên để làm món quà dâng lên thầy để thầy
và các bạn xem.
BÀI THƠ THẦY VIẾT NGÀY 6/3/1977
Tình yêu sâu sắc đậm đà.
Thương nhau mới nhớ nhắc mới là tình yêu
Yêu anh phải nhớ nhữnh điều
Anh khuyên anh giải tiến nhiều cõi trên
Tiến lên khỏi giới khỏi nền
Hư không chân lí vững bền muôn năm
S.H.L
BÀI THƠ THẦY VIẾT CÙNG NGÀY
Hứa thời thực hiện rõ ràng
Ðạo đời hai ngã mở màng tự tu
Tu cho tiến đạt phân bù
Tình thương cha mẹ diều tù thoát thân
Khổ trong cảnh khổ tự phân
Tiến trong tự tiến mở tầng giảng quang
Thế gian cho đến thiên đàng
Nơi nào cũng thế cũng màng thự tâm
Tham lam quá lố lại lầm
Từ từ tiến giải tự tầm giải khuây
Vô vi chăng có tớ thầy
Dũng tâm tự tiến giúp mày thoát sân
S.H.L
Lời dạy của ông tư
Giáo dục tiến xa
Dâm dục tiến gần
BÀI THƠ CỦA CON
Suốt ngày tôi chỉ nhớ một mình ông
Ong hỡi sao ông quá đại tài
Thần trí của ông cao siêu quá
Xin ông chia bớt để cho tôi
Oạng đừng ít kỉ nha ông
Vì tôi ngu dốt quá nên nghèo
Khi nào giàu có tôi sẽ trả
Tôi hứa với ông, tôi sẽ làm
Không làm thầy không chức tước lợi danh
Tôi ờ lấy gương ông để soi đường
Gương ông dẫn dắt tôi về bến
Bến cũ quê xưa mới đẹp lòng
Phan Thị Thình
Thơ thẩn một mình ta với ta
Hiểu rõ thì phải bước vào
Bước vào mới hiểu rằng chân lí
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Chân lí không không mới chánh là
Chánh tà gì chỉ có mình
Mình tu theo phật đường mình mình đi
Ði thì đường lối sẵn rồi
Chỉ hành pháp lí mới là người ngoan
Ngoan rồi con sẽ tiến về
Bồng lai tiên cảnh đón chờ ở con
Con đừng ngu muội nghe con
Phật tiên chẳng ghét bỏ con làm gì
Chính con mới ghét ở con
Quay về bến giác thì con nên người
Nên người con sẽ gặp người
Thử tâm con có động lòng hay không
Ðộng thì con có pháp luân
Pháp luân rành mạch, giải thông kinh điền
Soi hồn soi thủng con tim
Tim con còn động lưới tình nữa không
Ðộng rồi thức giác từ đây
Giải cho họ biết mình tu thế nào?
Thế là thế ấy ai ơi!
Nếu tu ta sẻ bùi ngùi đáp cho
Ðáp sao cho rõ đuôi đầu
Hành là vậy đó học theo tôi nè
Học rồi ta sẽ hướng lên
Hết động tới tịnh thử tâm con hoài
Chừng nào con biết rỏ rành
Sẽ đưa con đến bến đường cha đi
Con đi có cảnh tiên rồng
Tiên đồng là chính ở con trở về
Trở về bến cũ gặp cha
Gặp cha con sẽ ngỡ ngàng đầu đuôi
Thức rồi con sẽ đi lên
Tiến trong đà tiến sum vầy tình thương
Tình thương bốn bể bao la
Không tranh vụ lợi không hơn thua người
Nước giàu dâng mạnh lắm cha
Lục căn quy phục phần hồn oai nghi
Cuối đầu hàng phục ai ơi
Sẽ đưa hồn đến bến xưa thăm người.
Phan Thị Thình
SAU ÐÂY CON XIN VIẾT MỘT BÀI VĂN TẶNG THẦY
* Một ngày buồn
Mấy bửa rày, điển mình xuống tư tưởng bi quan lạ thường, khi nghĩ tới đường đạo mình đi lần xuống, những
sự kích động bên ngoài đến, lại buông xuôi theo những tư tưởng yếm thế đó.
Mình nghĩ về đạo cố tu, cố gắng ngồi cho thần trí vượt lên, nhưng những tư tưởng ngàn thứ cứ lôi kéo, mình
chán nãn quá.
Muốn hô to lên, ai cứu tôi, giúp tôi, chẳng ai giúp tôi cả, chỉ có tôi thôi ,tôi tự giải, tự thanh lọc lấy tôi, sao
tôi lại yếu đuối quá, cứ thế nhưng vẩn tu vẫn cố gắng, dù giông bão kéo tới nhưng tôi vẫn vươn lên, cố gắng
lên, mạnh tiến không lùi bước, không buồn không chán.
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Chúng ta là một người tu đang sửa, khi sửa thì phải khổ phải cực chứ, có gì mà than mà trách. Hãy vui lên
vàà
*Một ngày vui
Sáng hôm nay thức dậy, mình cảm thấy thơi thới lạ thường ánh sáng của ban mai, xuyên qua cành lá, rọi
xuống cành cây tạo cho tôi có đầu óc thanh tao dịu dợi làm cho tôi có một sức sống mãnh liệt không sao kể
siết trời thì cao, đất thì rộng sao ta không tận hưởng, mà mê muội trong vòng lẫn quẫn. Từ tưởng đó tôi cảm
thấy vươn lên cố gắng lên, hãy nghỉ ngày hôm nay mình là người tu, không nghỉ quá khứ và cũng không mơ
ước về tương lai ta đang tận hưởng cảnh tươi đẹp mà lại lo buồn lo chán, tại tâm ta thấp kém eo hẹp.
Thầy của chúng ta là tấm gương soi đường cho chúng ta đi, chúng ta hãy tận hưởng sự huyền dịu đó. Trong
lúc đêm khuyu thanh vắng một mình ta tận hưởng luồng thanh điển mà ta đã gặt được, chỉ có ta hiểu lấy ta
thôi.
Thầy ơi! Thầy hãy đưa con về bến giác bên cạnh người, nó ăn sâu trong dòng máu thấm nhuần trong khối óc,
chảy siết trong tâm khảm con, hôm nay con dâng lên thầy đó là món quà.
Kính thầy! Thầy có vui không? Vui cùng các con, vui hoài, vui mãi, đời đời bất diệt. Chúng con sẽ chiến
thắng lục căn lục trần, những lúc chông gai trở ngại, mặc dù ở phương trời xa không gặp thầy, nhưng lúc nào
thầy cũng rất gần, che chở cho các con, các con sẽ nắm lấy cái pháp này để mà tu để mà tiến cho bản thân
mình. Riêng thầy và các con vững tiến trên con đường chông gai để trở về quê xưa chốn cũ là nguồn cội là
hy vọng tột đỉnh mà các con phải vươn tới.
Con kính thầy
Phan Thị Thình
================================================================
Bài viết của Anh Võ Quang
Viết về một kinh nghiệm

Tôi tham dự Đại Hội Vô Vi .
Thưa quý bạn ,
Tôi muốn san sẽ với quý bạn về một kinh nghiệm của tôi ,và mong rằng đây cũng là kinh nghiệm của
quý bạn , của những người Tu Thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp .
Theo tôi thiển nghĩ rằng , người Tu Thiền Vô Vi ngoài việc nghiêm chỉnh hành pháp đúng đắn, cần nên
tham gia vào những sinh hoạt chính của cộng đồng Vô Vi, là Khóa Sống Chung và Đại Hội Vô Vi Thế Giới
hằng năm .
Khóa Sống Chung cũng như Đại Hội ,là những sinh hoạt Tâm Linh .Người tham dự chắc chắn nhận được
nhiều thanh quang điển lành của Đức Thầy và Bề Trên.
Khóa sống chung được xem như là một Đại Hội nhỏ , được tổ chức trong phạm vi địa phương của từng
quốc gia , để tạo thêm tình đoàn kết ,chia sẽ quan điểm tu học ,nhắc nhở ,trao đổi kinh nghiệm đời và đạo
trong tinh thần tương thân ,tương trợ. Hổ trợ rất nhiều cho hành giả trên đường tu tập .
Đại Hội Vô Vi Thế Giới là những ngày trọng đại của những người Tu Thiền Vô Vi .Chúng ta có dịp gặp
gở bè bạn khắp năm châu. Nhìn bạn soi gương ,xem mình có tiến bộ chút nào không ? .Chúng ta có dịp
kiểm điểm thành quả của pháp Tu Thiền Vô Vi khắp nơi trên thế giới .Một cơ hội thật tốt để ôn tập công phu
,phát huy công quả ,phát triển công trình hành Thiền từ bấy lâu nay . Đó cũng là món quà tâm linh quý báu
mà mỗi hành giả tự mình dâng lên đấng Bề Trên, đền đáp công ơn với Đức Thầy , Người thường hằng quang
chiếu chúng ta . Đại Hội Vô Vi còn được Đức Thầy ưu ái gọi là Tết Vô Vi ,như vậy cũng là những ngày hội
tụ, con cái quây quần vui chơi cùng với Cha Trời ,Mẹ Đất .La` ngày mà chúng ta được đặc ân nói lên lòng
yêu kính với Ân Sư.
Đại Hội rất quan trọng và rất cần thiết cho người Tu Thiền Vô Vi. Là một Đại Hội Điển Quang với ba
cõi đồng tham dự. Ngoài Phật ,Tiên ,Thánh Thần ; kế đến là những hành giả Tu Thiền Vô Vi ,và sau đó là
cữu huyền thất tổ của những hành giả Vô Vi. .Cho nên không khí của những ngày Đại Hội thật là thanh nhẹ
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,an vui từng giờ từng phút. giống như là đang sống nơi tiên cảnh vậy . Chúng ta quên đi những lo âu về công
ăn việc làm ,những khó khăn về con cái ,người thân .Cùng nhau hội tụ những bè bạn,tay bắt mặt mừng . Nói
sao cho hết những mừng vui từ đời lẫn đạo, bừng sáng trên những gương mặt hớn hở đầy linh khí.
Tôi từng tâm niệm rằng : Tham dự khóa sống chung bằng ba năm tu học.Tham dự Đại Hội bằng mười
năm công phu .Những bè bạn quen biết cùng đồng tình cho rằng tôi nói cũng chẳng có chi là quá đáng .
Nhiều bạn đạo không tham dự Đại Hội vì lý do tài chánh , hoặc vì lý do phép tắc. Xin thưa rằng , đây là Đại
Hội Tâm Linh ,nêú bạn quyết tâm đi ,thì chắc chắc sẽ đi được. Tham dự Đại Hội bằng Tâm chứ không phải
bằng Tiền. Điều này đã được nhiều bạn đạo chứng minh . Khi Tâm thành ,bạn sẽ có cơ hội tham dự.Khi
Tâm không quyết định ,thì dù có nhiều tiền chưa chắc bạn sẽ được tham dự Đại Hội Vô Vi.
Tôi có một kinh nghiệm rất lớn cho cá nhân tôi : Vào năm 1996 ,tôi đang thất nghiệp ,nên tôi thường
được gặp Đức Thầy ở Atlanic City .Lúc bấy giờ có Khóa Sống Chung Hòa Bình Âu Châu, tổ chức tại Paris
vào tháng 9-1996. Một dịp nhân lúc đi tắm chung với Đức Thầy , Đức Thầy hỏi Tôi có tham dự Khóa Sống
Chung không? Tôi trả lời là đang thất nghiệp ,không có tiền ; Đức Thầy lại hỏi tôi có credit card không? Tôi
trả lời là có ; Đức Thầy lại nói :thì lấy thẻ cà mà đi ,tại sao không lấy Tiền Giả đổi Tiền Thiệt ?Con phải
tham dự Khóa Sống Chung ,có nhiều việc rất cần để học hỏi. Thế là vợ chồng tôi hân hoan tham dự Khóa
Sống Chung ở Paris . Sau đó tôi lại tiếp tục tham dự Đại Hội Âu Á Tương Hội được tổ chức ở thành phố
Patthaya, Thái Lan vào tháng 12 -1996 ,và còn ghé về Việt Nam thăm gia đình nữa. Đại Hội ở Pathhaya là
Đại Hội mà tôi thích nhất. Vì Khách sạn tổ chức có một bãi biển rộng và đẹp. Thức ăn rất phong phú.Va` có
kỷ niệm rất vui nhộn về món ăn đu đủ .
Khi bạn nhận định được thế gian đô thị giả , và ta về trời bằng Tiền Thiệt ,thì vấn đề tham dự Đại Hội
không còn gi` là trở ngại nữa .
Đức Thầy đã từng nói ,Bát Tiên có xin phép để tham dự Đại Hội Vô Vi,mà Đức Thầy không cho, Đức
Thầy nói đây là Đại Hội Tâm Linh của những người Tu Thiền Vô Vi ,mấy ông không có việc gì mà cần
tham dự .Quý bạn mà được tham dự Đại Hội Vô Vi là một đại phước đức,thấy vậy chớ không đơn giản đâu.
Thưa quý bạn , những trang giấy giới hạn này không thể trình bày hết những ý nghĩ của tôi. Tôi cố gắng
cô động ý chính để quý bạn cùng tôi khai triển sự quan trọng về việc cần thiết nên tham dự Đại Hội Vô Vi
Thế Giới ,và cùng nhau về dự TẾT Vô Vi hằng năm.
Theo tôi được biết ,thời hạn ghi danh tham dự Đại Hội là để ban tổ chức dễ làm việc với khách sạn. Quý
bạn vẫn có thể tiếp tục ghi danh dễ dàng ,tuy nhiên càng sớm càng tốt , để ban tổ chức phục vụ chu đáo hơn
cho chúng ta.
Đại Hội là của chúng ta ,
Cùng nhau hội tụ anh em vui vầy.
Thầy trò gặp gở lâu ngày ,
Mừng vui hội TẾT sum vầy điển quang .
Này anh ,này chị ,này em ,
Không về dự TẾT thiệt thòi đó nghe.
Tôi đây hết tỏ với bầy ,
Không dự Đại Hội sau này tiếc thay.
Cha mong con dại hết khờ ,
Đại Hội là của chúng ta đó mà.
Kính chúc quý bạn thân tâm an lạc ,vạn sự cát tường .
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình .
Kính bái ,
Võ Quang
Trung Tâm Vô Vi WashingtonDC .
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