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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

Töï Giaùc
Thaønh taâm tu luyeän töï khai minh
Nghòch caûnh lieân hoài chuyeån haønh trình
Khoù khoå bình taâm uyeån chuyeån tieán
Ñaïo laønh ñöa röôùc hoàn thanh hieàn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 06/03/99 đến 12/03/99
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 gi
ai 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) Sự tiến hóa thâm sâu của đạo mầu là sao ?
2) Trung tâm bộ đầu thanh nhẹ có hữu ích gì không ?
3) Thực hiện bi trí dũng có hữu ích gì không ?
4) Người thực hành Vô Vi còn tự ái thì sẽ ra sao ?
5) Người tu Vô Vi còn tìm cách bêu xấu hội để mưu lợi ham danh để làm gì ?
6) Tham cuối cùng tự hại có phải không ?
7) Sự bất mãn có hữu ích gì cho người tu Vô Vi không ?
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1) Amphion les Bains, 06/03/99 6 : 40 AM
Hỏi : Sự tiến hóa thâm sâu của đạo mầu là sao ?

2) Amphion les Bains, 07/03/99 5 : 33 AM
Hỏi : Trung tâm bộ đầu thanh nhẹ có hữu ích gì
không ?

Ðáp : Thưa sự tiến hóa của đạo mầu là luồng điển
trung tim bộ đầu hội nhập với sự quân bình của
thanh quang điển lành, không chủ trương sát phạt
nhưng chủ trương xây dựng và phục vụ
Kệ :
Hội nhập hào quang ở giới lành
Tha thiết thương yêu tự hướng thanh
Ðời đạo song hành tâm tự tiến
Bền lâu không đổi thật là thanh

Ðáp : Thưa trung tâm bộ đầu thanh nhẹ trí ý phát
triển rất dễ dàng
Kệ :
Khai thông trí tuệ óc minh quang
Giải tiến phân minh chẳng bàng hoàng
Giúp ích chính mình không dấy động
Trì tâm tu luyện chẳng mơ màng

3) Amphion les Bains, 08/03/99 5 : 40 AM
Hỏi : Thực hiện bi trí dũng có hữu ích gì không ?

4) Amphion les Bains, 09/03/99 1 : 26 AM
Hỏi : Người thực hành Vô Vi còn tự ái thì sẽ ra sao ?

Ðáp : Thưa thực hiện bi trí dũng rất hữu ích cho
cơ đồ tiến hóa, dấn thân vô quái ngại
Kệ :
Bình tâm tiến hóa tiến thân hoài
Giải tỏa phân minh chẳng tiến sai
Qui hội chơn tâm hành diễn tiến
Qui hình chơn trạng chẳng phân hai

Ðáp : Người tu Vô Vi còn nuôi dưỡng tự ái ấm ức ở
trong tâm sẽ đẻ ra nhiều sự bất lợi như chia rẻ, ích kỷ
và kỳ thị khó tiến và khó giải
Kệ :
Người tu tự ái khó hành thông
Khó giải khó minh không nới rộng
Ðóng góp không thành gây loạn động
Quân bình khó đạt khó thiền thông

5) Amphion les Bains, 10/03/99
Hỏi : Người tu Vô Vi còn tìm cách bêu xấu hội để
mưu lợi ham danh để làm gì ?

6) Monaco, 11/03/99 2 : 55 AM
Hỏi : Tham cuối cùng tự hại có phải không ?

Ðáp : Thưa người tu Vô Vi còn mưu lợi ham
danh để tự hại có ích chi, nhiều người thương
mến lại càng khổ
Kệ :
Mưu lợi ham danh tự tạo phiền
Ðạo là không lợi mới an yên
Tham danh càng khổ không ra được
Lộ diện tham sân lại tạo phiền

Ðáp : Thưa gây thành tập quán tham lam, phần hồn
sẽ bị đọa
Kệ :
Ham danh đạt lợi trí u mê
Khó khổ không hay lại khó về
Mê loạn tạo lầm vô lý trí
Chiều sâu không có tạo lầm mê

7) Monaco, 12/03/99 4 : 45 AM
Hỏi : Sự bất mãn có hữu ích gì cho người tu Vô Vi không ?
Ðáp : Thưa sự bất mãn không hữu ích gì cho người tu Vô Vi, nó có thể dấy động tâm thân. Nhịn nhục và
thấu triệt là cần thiết cho người tu Vô Vi
Kệ :
Tâm thân ổn định quí người hiền
Giáo dục thâm sâu tự tiến xuyên
Nhịn nhục hình thành duyên đạt thức
Chiều sâu thanh tịnh sống an yên
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1.
Hỏi: Kính thưa Thầy, khi ngồi thiền xong, từ 11 giờ đến 5 giờ sáng cảm thấy đủ thời
hạn. Sau chuyến hành thiền, con có thể bắt đầu làm lại thao tác Soi Hồn, Pháp Luân Thường
Chuyển, Thiền Ðịnh hay chỉ thở Pháp Luân Thường Chuyển để giải cho cơ thể và tiếp tục thiền
định?
Ðáp: Làm Pháp Luân Thường Chuyển là cần thiết trong giờ đó. Từ 11 giờ trở đi làm Pháp Luân
Thường Chuyển, Trời Ðất thông khai, mượn cái trớn đó mở cái luồng điển trong bộ đầu. Làm Pháp
Luân Thường Chuyển tốt.
2.
Hỏi: Giờ Tý là giờ nào, tại sao ngồi thiền theo Vô Vi lại chọn giờ Tý?
Ðáp: Giờ Tý là giờ thông khai của Trời Ðất. Luồng điển giữa Trời và Ðất nó thông khai, chúng ta
mượn cái trớn đó đi tới, làm Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm mới khai. Cho nên người tu Vô Vi
phải lựa giờ Tý từ 11 giờ khuya trở đi. Giờ Tý thông khai hít thở nó dễ dàng giải mở, khai huệ tâm, dễ
bừng sáng.
THƠ
HỘI TỤ.
Hội Tụ về đây để Chung Thiền,
Học hỏi điều lành, sáng triền miên,
Gia công lập hạnh, vun bồi Ðiễn,
Giải toả phiền ưu, trí tâm yên.
Yên tâm, vững trí dưới cõi Trần,
Thanh thoã Lợi Danh, cỡi tánh Sân,
Tham Sanh, uý Tử, coi thường nhẹ,
Cứu cánh Mê Trần được cách tân.
Tân Pháp vận hành, phân đão ngôi,
Thúc thủ Lục căn, giảm nghiệp đời,
Hoà tánh thức tâm trong cõi động,
Ôn nhu tỉnh trí, chẳng rối bời.
Rối bời vướng khổ các bạn ơi!
Hướng Tâm Ðại Hội :Hướng Phật Trời,
Cho đời thanh nhẹ, vơi khổ nạn,
Chờ thuyền Bát Nhã, đáo cựu ngôi.
Ngôi xưa, chốn cũ, gắng tìm về.
Học hỏi xa gần, khỏi ngủ mê.
Giao lưu khắp cả, cùng chung hội,
Hội Bắc, Trung, Nam, phúc lạc hề à
Tp.HCM, ngày 23-11-2008.
Kính Bái ,
Trần Kiên Hoa.
====
Cam Lồ Thủy
Mở nước tuôn ra kỳ cọ người
Xà phòng mơn trớn xác thân tươi
Thân sạch nhưng tâm còn chưa sạch
Tham thiền nhập định xác tâm tươi!
Hải-Cơ
Javksonville, Florida

Lan Thiền
Nhìn lên một đóa lan vàng
Thấy người thiên cổ chẳng màng lợi danh
Ngó xuống một đóa lan xanh
Thấy người nhân thế quẩn quanh vô thường
Liếc ngang một đóa lan hường
Thấy sao nhân thế nhiễu nhương u sầu
Nhìn thẳng vào đóa lan nâu
Hỏi người nhân thế hồn đâu bây giờ?
Tham thiền nhập định hàng giờ
Mới hay hồn đã đến bờ thiên thai!
Hải-Cơ
Javksonville, Florida
=====
Minh Sư Thông
Nhìn thông đứng thẳng giữa trời
Hỏi người trần thế nói lời thật chưa
Nhìn thông đứng thẳng dưới mưa
Hỏi người trần thế đã chừa tánh hư
Nhìn thông xanh mướt hiền từ
Hỏi người trần thế bao chừ thương nhau
Nhìn thông năm tháng một màu
Hỏi người trần thế sao thay đổi hoài
Tạo gương, thông vẫn rọi soi
Sao người trần thế chưa soi hồn mình
Ngàn thông hướng thượng đẹp xinh
Mong người tu sửa đăng trình hoàn nguyên!
Hải-Cơ
Javksonville, Florida
======
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Bồ Tát Lúa
Đồng ruộng mênh mông ngập lúa vàng
Hương thơm tỏa ngợp khắp trần gian
Hy sinh tận độ nuôi người sống
Thực hiện từ bi chẳng thở than!
Hải-Cơ
Javksonville, Florida
===
Nhẫn Hòa
Đàn kiến bên lề đàn kiến đi
Hàng hàng lớp lớp học bài thi
Còng lưng trật tự làm thân kiến
Hột gạo, núi đồi kiến cũng di!
Nguyễn Quang Hải-Cơ
Javksonville, Florida
=====
ÐÊM ÐÔNG
Ðêm nay lành lạnh gió sang đông
Cửa sổ màn thưa thổi phập phồng
Ðơn lẻ định thần thân ngó vách
Một mình tĩnh toạ thức hườn không
Sâu dày nghiệp chướng lo tu tánh
Lác đác phước duyên sợ đổi lòng
Xứ Phật có chờ người viễn xứ
Trân đường phiêu lãng bấy mùa đông.
PN, 15/12/2008
Thiền sinh Phương.
====
NGHIỆP
Karma, ách “Nghiệp” mãi tương giao
Không định thời gian, vị trí nào !
Quá khứ, tương lai, tùy tạo tác
Quả, nhân, tầng lớp hiện ra vào
Cộng đồng dị biệt theo qui luật
Vay trả luân hồi chẳng kiếp sau
Lành dữ riêng ai, người đó chịu
Thoát nhờ pháp lực, đạo trình cao.
TÐ. Phú Nhuận, 15/12/2008
HUỆ TÂM (Thủ Ðức)
=====
THUYỀN MƠ
Có hôm bước xuống thuyền mơ
Trôi về lối mộng đợi chờ bấy lâu
Gặp người mặc áo trúc bâu
Mời nhau chút rượu, chúc nhau bạc đầu
Thuyền mơ trôi dạt về đâu
Ðêm đêm ngồi với bộ đầu trời cho
Thuyền mơ xao xuyến đắn đo
Dặn dò nhau nhé, chớ lo chớ buồn
Ðời mang thanh khí diệu hương
Ðêm đêm hít thở lạ thường biết chăng

Thuyền đưa ta vượt băn khoăn
Ðêm nay gió mát thuyền trăng hữu tình
Thuyền trôi dần khỏi vô minh
Trăng đêm nay sáng như tình thiền sinh
Chào bình minh, chan chứa tình
Một đêm thiền đẹp, hiểu mình nhiều hơn
Thuyền mơ tìm đến Lý Chơn
Ta mình quá cảnh chập chờn trăm năm
Thì nay đi đứng ngồi nằm
Nhớ Di Ðà quá lâm râm niệm hoài
Mặc tình ai đúng ai sai
Nhớ nhau ta cứ niệm ngày niệm đêm
Ðời mà! Sóng gió, êm đềm
Thuyền mơ chờ đợi ngày đêm bộ đầu
Bồng Lai xứ Phật nhiệm mầu
Chăm lo phương tiện trước sau ngày về
Ðâu rồi thai nghén phu thê
Thuyền mơ chuyển bến trở về hồn nhiên
Thiền trong đau nhức liên miên
Thì thuyền mơ hởi, nào thiền cùng ta
Mai ta rời khỏi ta bà
Xin làm thảo mộc,ngàn hoa dâng đời
Thuyền mơ tách bến phiền đời
Ðưa ta về đến bến bờ tịnh an
Thương yêu ghét bỏ muộn màng
Quang ta là những dỡ dang não nùng
Kỹ nguyên Di Lạc trùng phùng
Ai mà không muốn vui cùng Càn Khôn
Xác thân lẫn cả Vía Hồn
Còn bao ham muốn hãy dồn về tu
Hiệp Bình Phước, 16-10-2008
TỪ HÙNG
====
XUÂN
Mừng Xuân Kỹ Sữu thời giao
Trăm hoa đua nở đón chào Xuân sang
Tu Thiền trí tánh khai hoang
Như sen khai mở ánh vàng hiện ra
Chúc cùng bạn đạo gần xa
Sớm ngày đạt pháp Thầy Cha vui mừng
Vừa qua Ðại Hội tưng bừng
Nghe Thầy mạnh khỏe, lòng mừng đón Xuân.
Tân Phú, 15-12-2008
Minh Vô Vi.

4

TÁI sinh Hồn Vía du Tiên cảnh
LẬP lại Cơ Ðồ hưởng thiện duyên
GIA đạo an vui nhờ Pháp Lực
ÐÌNH huỳnh vững bước đáo Tây Thiên.
(KHÔNG cần tiếc nuối chuyện trần duyên!?)

THIỀN GIẢI NGHIỆP TRẦN
(Nhân nghe lời trao đổi giữa bạn đạo VN
và Ðức Thầy tại Canada trước ÐH, tôi
xin kính tặng Chi An ở Cần Thơ 1 bài thi)

LÊ thân giải nghiệp giữa trần miền
VẠN sự khởi đầu lắm đảo điên
AN tỉnh Ðịnh Thần tu giải tiến
CẦN chuyên Niệm Phật thoát ưu phiền

Tao Ðàn Phú Nhuận, 18/12/2008
Thiền Ðăng kính bút.
THƯ TỪ LAI VÃNG

Dallas 8/12/2008
Kính gửi Ðức Thầy
Kính thưa Thầy,
Con cùng toàn thể bạn đạo Dallas kính thăm sức khõe Ðức Thầy và thành kính cảm tạ Ðức Thầy đã
cho và chọn Dallas làm nơi tổ chức Ðại Hội Tâm Linh kỳ 28 năm 2009. Niềm hân hoan của chúng
con không diễn tả nổi, chúng con chỉ biết cố gắng tinh
tấn và chuẩn bị chu đáo đễ đón tiếp Ðức Thầy, bà Tám cùng bạn đạo Năm Châu.
Niềm vui này không những chỉ riêng của bạn đạo Dallas chúng con mà bạn đạo Houston cũng mừng
và phấn khởi không kém, bạn đạo Houston xung phong mang hết nhân lực cùng nồi, niêu, soong,
chão lên thiền đường Dallas trước Ðại Hội 1 tuần để nấu ăn phục vụ bạn đạo phương xa về Dallas dư
Ðại Hội.
Một lần nữa chúng con thành kính cảm tạ sự ân độ và ban chiếu của Ðức Thầy
Chúng con xin kính chúc Ðức Thầy và bà Tám vui khõe, vạn an.
Thay mặt bạn đạo Dallas
Kính thư
Con
Lâm Mừng
========
Thư trả lời của Thầy
Montreal 11 dec 2008
Lâm Mừng,
Thầy vui nhận được thơ của con, được biết tất cả bạn đạo đều hoan hỷ từ Houston cho đến Dallas. Kỳ
này chắc vui nhộn. Thầy sẽ chuẩn bị đầy đủ tinh thần để phục vụ các bạn đạo.
Quí thương
Lương Vĩ Kiên – Sĩ Hằng
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOUSTON
Hoi VoVi Houston Friendship Association.
11804 Adel rd. Houston, Texas 77067.
Telephone: 281-440-8245
Chiếu theo điều lệ và nội qui của HAHVV Houston, Vào lúc 11:00 giờ sang ngày 07-12-08, tại t/d Tứ
Thông, B/d Houston đã đồng ý bầu lại BCH Hoi AHVV Houston, nhiệm kỳ 2009-2010. Kết quả như
sau:
Hội trưởng: b/d Ðỗ Trung Hiếu.
Hội phó kiêm thủ quỹ: b/d Nguyễn Thọ
Thủ quỷ : b/d Nguyễn Thị Loan
Ban bảo-trì t/d: b/d Lưu kim-Tết và b/d Võ-Minh.
Xin được kính trình lên Ðức Thầy và b/d khắp nơi được rõ và giúp đỡ.
Houston, ngay 07-12-2008.
HAHVV Houston, Kính-trình.
THÔNG BÁO VỀ BAN TỒ CHỨC ĐẠI HỘI
Kính thưa quý bạn đạo,
Anh Thái Phúc Hải, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney, Úc Châu, đã xin rút tên ra khỏi Ban Tổ
Chức Đại Hội.
Anh Quách Long Vân, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas đã mãn nhiệm kỳ và
Anh Lâm Mừng, tân Hội Trưởng, đã được Đức Thầy chấp thuận thay thế anh Quách Long Vân, trong
nhóm các Hội Trưởng họp tác với Đức Thầy.
Ngày 20/12/2008
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 : Lâm Mừng
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 Pháp Quốc : Huỳnh Minh Bảo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada : Phan Cao Thăng
THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI KHAI TRIỂN 2009
Kính thưa quý bạn đạo,
Sau khi Đức Thầy đã quyết định dời nơi tổ chức Đại Hội về Dallas (tiểu bang Texas, Mỹ
Quốc) chúng tôi đã ráo riết tìm một nơi thích hợp. Đức Thầy đã đồng ý chọn địa điểm Khách Sạn
Gaylord Texan Resort (gần hồ Grapevine, Texas, với một khu Convention Center riêng biệt) là nơi
tổ chức Đại Hội « Khai Triển » 2009. Ngoài ra, Khách Sạn Gaylord Texan chỉ cách phi trường
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DFW (Dallas-Fortworth International Airport) 7 miles (11.26 km) rất thuận tiện cho bạn đạo di
chuyển đến nơi đây.
Nhân tiện, chúng tôi có xin Thầy cho phép tổ chức Đại Hội chung với Lễ Mừng Sinh Nhật
Thượng Thọ của Đức Thầy. Lần này, Thầy đã chấp thuận. Chúng tôi xin thông báo ngay tin mừng
đến quý bạn khắp năm châu, để quý bạn có thể sắp xếp ngày nghỉ về tham dự Đại Hội và Lễ Mừng
Sinh Nhật Thượng Thọ của Đức Thầy sẽ được tổ chức cùng một thời điểm.
¾ Nhận phòng (check-in) : ngày chủ nhật 22 tháng 11 năm 2009
¾ Ra về (check-out)
: ngày thứ năm 26 tháng 11 năm 2009.
Thời tiết tại Dallas vào mùa này rất dễ chịu và mát mẻ.

Ngày 20/12/2008
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 : Lâm Mừng
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 Pháp Quốc : Huỳnh Minh Bảo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada : Phan Cao Thăng
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Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách Vô-Vi và DVD Đại Hội Viễn Tiến 2008
20.12.2008
Kính thưa quý đạo hữu,
Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã phát tâm ấn tống kinh sách.
Sau đây là danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 15 tháng 8 năm 2008 đến ngày
20 tháng 12 năm 2008 (bao gồm những số tiền chúng tôi đã nhận được tại Đại Hội Viễn Tiến 2008):
Tên
Cao Phương Nhan (Canada)
Trần văn Hữu (Pennsylvania)
Lưu Trần (California)
Chị Tâm (France)
Bác Hà Văn Thự (Pennsylvania)
Lón Lâm & Xuyên Thái (Pennsylvania)
Cường Thái (Pennsylvania)
Hỏn Thái (Pennsylvania)
Chu Thái (Pennsylvania)
Len Thái (Pennsylvania)
Mỹ Thái (Pennsylvania)
Muì , Chí, Minh (Pennsylvania)
Chong thị Lệ Hoa (Đức Quốc)
Võ Văn Tám (Úc Châu)
Thiền đường Bruxelles (Bỉ quốc)
Trần Phước Huệ (USA)
Đỗ Thị Dương Cầm (Úc Châu )
Vũ Thị Bích Liễu (Úc Châu)
Phạm Ngọc Sương (Pháp Quốc)
Võ Văn Tôn (Âu châu)
Bác Lao Si Ki/Chao Sin Tao (Hawaii)
Tỗng Cộng

Số tiền nhận
560 USD
200 USD
200 USD
30 USD
50 USD
100 USD
100 USD
50 USD
100 USD
50 USD
100 USD
200 USD
1,131 USD
200 USD
700 USD
1,000 USD
300 USD
388 USD
453 USD
63 USD
220 USD
6,195 USD

Trong 4 tuần lễ nữa, HAHVVBC sẽ phát hành bộ DVD Đại Hội Viễn Tiến 2008 bao gồm từ 4 đến 5
điã DVD “Dual Layer” (DVD-9, có thể chứa 8.5 GB) với bìa màu. Quý bạn đạo và các TRUNG
TÂM có thể đặt trước để chúng tôi biết số lượng (nhu cầu) vì hiện nay ngân quỹ chỉ có đủ để Hội phát
hành 300 bộ thôi (ước tính chi phí 4,600 USD). (Xin xem phiếu đặt truớc đính kèm). Quý bạn có thể
tùy hỷ phát tâm cho ngân quỹ này và gửi về quỹ ấn tống của Hội. Trong trường hợp chúng tôi có
thêm ngân quỹ thì có thể ấn tống trên số lượng đã dự trù.
Mọi phát tâm ấn tống, xin quý bạn gửi về:
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
(check xin đề Vo-Vi Friendship Association of Northern California)
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Ngoài ra, quý bạn có Internet, có thể vào thẳng www.vovinet.org để download hoặc xem các điã
này một khi đã phát hành (xin quý bạn chờ thông báo trên TBPTĐN khi nào có bộ điã này trên
mạng).
Hiện nay, HAHVVBC vẫn còn lưu giữ một số kinh sách Hội đã ấn tống trong mấy năm qua, nay
chúng tôi xin thông báo cùng quý bạn, quý trung tâm ,thiền đường hay thiền viện, nếu muốn chúng tôi
gửi các kinh sách, xin liên lạc về địa chỉ hội như sau:
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
Sau đây là những kinh sách Hội đang lưu giữ:
Số Thứ Tự
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tên Sách
Thư Từ Lai Vãng 1997
Thư Từ Lai Vãng 1998
Thư Từ Lai Vãng 1999
Thư Từ Lai Vãng 2000
Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 1996
Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 1998
Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 1999
Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 2000
Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 2001
Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 2002
Thực Hành Tự Cứu (Đã Hết, Sẽ
Ấn Tống thêm)
Địa Ngục Du Ký
Thiên Đàng Du Ký

Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo trong Ban Kỹ Thuật tại Đại Hội Viễn Tiến đã làm
việc không ngừng nghỉ để các bạn đạo thân thương có thể nhận được món quà tâm linh DVD Đại Hội
vào dịp Tết năm Kỷ Sữu này.
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
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Phiếu Ghi ORDER DVD Đại Hội Viễn Tiến 2008
Họ và Tên :
Địa chỉ :
Thành Phố/ Tiểu Bang:
Quốc Gia: ___________

Số vùng (Zip code):

Điện thoại nhà (liên lạc nếu cần): ______________________ Email:_____________________
Thuộc Thiền Đường / HAHVV:
=============================================================

Để tiết kiệm cước phí, xin quý bạn ghi rõ thuộc Trung Tâm hay Thiền đường nào, để chúng tôi có thể
gom và gửi 1 lần về các Trung Tâm hoặc Thiền Đường.
1- Các bạn cư ngụ tại các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ (Florida, Massachusetts, New Jersey,
Pennsylvania, New York, v..v..), hoặc các nước Canada, hay Âu Châu, xin gửi phiếu ghi order về:
TRUNG TÂM WASHINGTON DC
c/o Vo Quang
5909 WoodCutter Way, Columbia, Maryland 21044
Liên lạc email: voviwashingtondc@yahoo.com
Số lượng: [

] Bộ DVD

2- Các bạn cư ngụ tại các tiểu bang miền Trung Hoa Kỳ (Texas, Minnesota, Kansas, v..v…) xin gửi
phiếu ghi order về:
Hội Ái Hữu Vô Vi HOUSTON
c/o Nguyễn Loan
702 Cypresswood Shadows
Spring, TX 77373
Liên lạc email: tholoan@gmail.com
Số lượng: [

] Bộ DVD

3- Các bạn cư ngụ tại các tiểu bang còn lại tại Hoa Kỳ, xin gửi phiếu ghi order về:
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
Liên lạc email vovikinhsach@gmail.com
Số lượng: [

] Bộ DVD

Thành thật cảm ơn quý bạn,
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Lưu Ý: Thời gian chờ đợi từ khi nhận phiếu Order DVD đến khi nhận DVD khoảng 4 đến 5 tuần
lễ.
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BẠN ÐẠO VIẾT

Bài Tường Thuật
Kính gửi bạn đạo bốn Phuong.
Ðã qua mấy tuần từ Ðại Hội Viễn Tiến ở Montreal, lâu lắm tôi mới huởng đuợc một Ðại Hội thanh
nhẹ tràn đầy tình thuơng và đạo đức. Cám ơn ban tổ chức Ðại Hội đã cho bạn đạo chúng tôi những
giây phút tuyệt vời.
Trong mấy ngày Ðại Hội, tôi đã nhận được sự gửi gấm của bạn đạo, cũng như sự căn dặn đừng viết
bài nữa, hoặc bài viết đã làm bạn đạo nhức đầu quá...vv. Nhưng mỗi lần ngồi thiền thì tôi lại nhận
được những lời giải thích rất thực tế, nếu không phổ biến ra thì thật khó mà yên tâm ngồi thiền tiếp.
Còn bạn đao nhức đầu vì chưa thông, chứ không phải bài viết của tôi, cần phải đọc thêm để tự kiểm
điểm đã thông chưa.
Tôi không dài dòng cho mất thời gian, qua mấy ngày Ðại Hội, toàn thân thanh nhẹ thoát trần đem sự
thanh tịnh đến cho nội tâm, giải được nhiều uất khí do sinh hoạt ngoài đời làm vướng bận tâm thân.
Tham dự Ðại Hội để nhờ vào luồng thanh điển khổng lồ nầy giải nghiệp tâm, thời gian ở Ðại Hội tu
thiền bằng ba năm ở nhà tự tu. Thanh điển của ViVo tiền bạc vật chất không đổi được.
Tôi rất thông cảm cho bạn đạo ở thời điểm nầy rất nhiều pháp tuyên truyền phổ biến, rất nhiều huyền
thoại lịch sử ghi, tất cả đều là đạo lý cao siêu. Nếu các bạn chưa tu VoVi thì tôi không nhắc nhở, vì
các bạn còn đang trên đường tầm đạo, nhưng đã nói là tu VoVi rồi thì nên rèn lòng buộc chặt, đừng
cho phóng tâm ra ngoài bằng những lý thuyết chỉ đọc mà không hành. Vô Vi có rất nhiều sách vở
tuyệt dịu, càng đọc càng cảm thấy thanh nhe, nên đọc kỷ lại.
Trên diển đàn Ðại Hội năm nay bạn đạo không mời mà tự động đứng lên tham dự, những lý thuyết
của mình ra nói trên diễn đàn phài là từ tâm của một hành giả VoVi. Ðại Hội là nơi thanh tịnh nghiêm
trang, trật tự, tam giáo tòa hiện diện, nghiêm luật vô hình không đùa giỡn hoặc đôi chối trên diễn đàn
được.
Mọi hoạt động trong thời gian ở Ðại Hội là do Ðức Thầy quyết định, bạn đạo không nên tự ý thay đổi
hoạt động cũa Ðại Hội, phãi cẩn thận điều nầy đây là hội tâm linh chứ không phải hội chính trị, không
nên nhìn qua hình thức bên ngoài, bạn đạo không nhìn thấy thì không nên bàn luận.
Ðời sống luôn luôn bị lôi kéo bởi ngoại cảnh Tình, Tiền, Duyên, Nghiệp, pháp thực hành là để giải
mở sự trần trược đả bám díu nhiều kiếp, nhiều năm. Thực hành sẽ khai triển huyền bí của nội tâm,
tâm linh tiến hóa, giữ pháp để trung tín với chính mình và trung tín với Tổ Thầy là người đã trao
pháp, có trung tín thì Trời Phật mới chứng tâm, mới thấy duyên lành hội ngộ.
Kính bút.
Ðoàn Mộng Ðiệp
Thiền Ðường Dũng Hành
Los Angeles, California. USA
Thang 12 Ngay 15 Nam 2008.

=====================
HƯỞNG THỤ
Thầy cũng đã từng nhắc nhở các anh chị em bạn đạo: Hưởng thụ là tự sát. Sao kỳ vậy! Hưởng
thụ từ nào giờ là khoái lạc mê mẫn thì sướng lắm sao mà lại tự sát, để xem, nếu mức đòi hỏi mình cao
thì nhu cầu đáp ứng ắt phải nhiều thì người có tâm hưởng thụ buộc phải quơ quào của cải, tiền tài sắc
dục thiệt nhiều để hưởng thì ắt phải tạo oan trái nhiều và chịu sự tác động thọ nghiệp của luật nhân
quả nhiều! Thì ra là vậyà
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Cả khoảng đời của tuổi trẻ, mang một tâm hồn hiếu thắng bồng bột trong một cơ tạng dồi dào
sinh lực nên sẳn sàng dấn thân vào trăm đường dâu bể của cuộc sống phù hoa để truy tìm vật chất,
kiếm sự đê mê vỗ về của thể xác mà lắm lúc bất chấp miệng đời khen chê, ngay cả sự lên tiếng của
luật pháp, nên tích góp cho mình một đống nghiệp chướng để nuôi dưỡng cho nổi khổ về sau, khi
bóng ngả đường chiều, ngày dài vắng khuất, thân thể suy tàn, giật mình khi chợt nhìn vào gương thấy
đầu hai thứ tóc, chút đỉnh ăn năn và lòng hối hận bèn suy nghĩ phải làm điều gì đó cho phải đạo, chớ
hỏng lẽ ăn chơi cho trọn cuộc đời!
Nhưng ý niệm vẫn là ý niệm, sự khát khao vẫn chiếm hữu linh hồn mình trên những cơn tao
ngộ đê mê của vườn địa đàng muôn thuở, mình cũng hiểu rằng lớn tuổi rồi, thời gian còn lại trên cõi
đời không còn bao nhiêu năm và sắp sửa phai tàn theo cơn gió vô thường để trở về cát bụi cho trọn
kiếp con người, nhưng tiếc rằng cái tánh đam mê hưởng thụ này nó không chịu tiêu diệt theo định luật
sinh trụ hoại diệt, giống như sự lụi tàn của xác phàm, mà nó vẫn âm ỉ chưỡng dưỡng trong tâm hồn kẻ
lê bước nghiệp ngả trên đường chiều hiu quanh.
Cái gì tới cũng phải tới, nổi cô đơn và sự đau đớn của cơ tạng vì bệnh lần lượt đồng hành với
cái tánh đam mê chết người của mình, tất cả hòa quyện nhau trong một cơ thể có một tâm hồn phức
tạp.
Thuyền ai thấp thoáng xa xa,
Phải thuyền Bát Nhã Phật Ðà đó không ?
Phật ơi! Con đã phải lòng,
Tìm về nẻo giác thoát vòng tử sinh.
Bấy lâu nay mình xua đuổi những người thân để tận hưởng thú vui một mình cho đả, bây giờ
cảm thấy rất cần tới họ giúp đở, xẻ chia nổi đau khổ bệnh hoạn của thân tâm, tấm lòng biết ơn bắt đầu
lộ diện khi tập tểnh những bước chân Vô Vi trên đường tìm về chánh giác.
Nhờ sự tận tình hưởng thụ với những sa đọa trong ngũ dục thế gian mà một số anh em trong
và ngoài pháp lần lươtỳ ra nằm ngoài những nấm mộ dưới bải cỏ xanh phủ đầu tủi hận, để lại sau lưng
một khoảng đời động loạn tâm thức do nghiệp chướng tạo sanh, lấy cái si mê làm hành trang trên
những nẻo đường tăm tối của thế giới bên kia. Thiện tai! Thiện tai! Phần còn lại thì bệnh hoạn, què
quặt tiếc nuối rằng khi vào tuổi xanh không chịu thức tâm tu học. Mấy huynh đệ này đều nghĩ nếu
chịu tu thì bây giờ biết đâu mình hoát nhiên đại ngộ rồi, xuất hồn lên đảnh lễ Phật được rồi, chớ đâu
có ngồi đây mà đếm thời gian chờ Tử Thần đến gọi.
Thôi thì có khổ mới thức tâm mà bước vào biên giới của Phật Pháp, hành giả nào hưởng khổ
nhiều là phước duyên được hưởng mật pháp của Trời Phật, để có một cái nhìn chơn thật đầy ý nghĩa
vào cuộc sống vô thường này, đó là những bài học không lời, những quyển kinh không chữ để truyền
lại cho chúng sanh hậu thế noi theo, sớm thức tâm về chuyện hưởng thụ trong kiếp sống Ta Bà này,
phiền não tức Bồ Ðề là vậy màà Vậy thôi!
Thụ hưởng tình đời hóa bể dâu
Nhơn sinh chết lặng hết mong cầu
Xa xa cửa tử mờ nhân ảnh
Hưởng khổ thức tâm rõ đạo mầu.
Phú Nhuận, 07-11-2008
Thiền sinh Phương.
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Thông báo về khóa sống chung Hội Tụ Dứt Khoát

« Hội Tụ Dứt Khoát »
Tiếp tục tinh thần khoá sống chung Viễn Lưu tại Lille, Pháp quốc năm 2008, T/D Bruxelles hân
hạnh báo tin mừng được Đức Thầy cho phép tổ chức KSC Âu Châu năm 2009 tại Bỉ.
•

Tên khoá sống chung :
Đức Thầy đã đặt tên cho KSC là « Hội Tụ Dứt Khóat » và đã giải thích thêm : « Dứt khoát

một đường »
•

Thời điểm và địa điểm :
Thời diểm thuận tiện cho các bạn đạo Âu Châu dã được chọn từ ngày 21/05/2009 dến ngày

24/05/2009 tại khách sạn HOLIDAY INN Diegem ( Bruxelles), gần phi trường Zaventem.
T/Đ Bruxelles chúng tôi ước mong được đón tiếp quý bạn đạo tham dự đông đảo để nối tiếp
Ban tổ chức khóa sống chung Vô Vi Âu Châu :
Hội Ái Hữu Vô Vi và T/Đ Âu Châu
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Phiếu Ghi Danh
Khóa Sống Chung Âu Châu
« Hội Tụ Dứt Khoát »
21/05/2009 – 24/05/2009
Bruxelles (Belgique)
Họ và Tên : ________________________________________________________________
Địa chỉ : __________________________________________________________________
Thành phố :___________________Số vùng______________Quốc gia_________________
Điện thoại nhà_________________Điện thoại di động ______________________________
E-mail : __________________________________________________________________
Thuộc Thiền Đường HAHVV : ____________________Nam [ ] Nữ [ ] _____________
Tên người nhà :__________________________Điện thoại __________________________
(liên lạc trường hợp khẩn cấp)
Lệ phí
cho mỗi người
KSC
4 ngày/ 3đêm
9 bữa ăn
Phòng trước
hoặc sau KSC

Phòng 1
người lớn

Phòng
2 người lớn
*

Trẻ em
13 tuổi trở lên

Trẻ em
4 -12 tuổi
chung phòng
2 người lớn

Trẻ em
dưới 3 tuổi
chung phòng
2 người lớn

350 euro

300 euro

300 euro

120 euro

miễn phí

85 euro

35 euro

35 euro

miễn phí

miễn phí

Tuổi

Lệ phí

2. Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những người sau đây
Họ và tên
1
2
3
Tổng Cộng lệ phí KSC
Lệ phí ở trước KSC ngày 21/05/2009
nhận phòng ngày :
Lệ phí ở sau KSC ngày 24/05/2009
trả phòng ngày :
Tổng Cộng lệ phí KSC + phòng trước và sau KSC

Ghi danh và Đóng lệ phí trước ngày 28/02/2009
Xin được xếp chung phòng với bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng) :
Tên họ :_____________________________________________
* Trong trường họp 3 người chung một phòng : gía mỗi người vẫn là 300€
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1-Địa -Điểm
Holiday Inn Brussels Airport ****
Holidaystraat 7
1831 Diegem
Tel : +32 (0)2 711 01 04
Diegem, cách trung tâm thành phố Bruxelles 9 Km, gần phi trường Bruxelles-Zaventem.
2- Thể lệ ghi danh và đóng lệ phí
Hạn chót đóng lệ phí ngày 28/02/2009.

Mỗi phòng chỉ được tối đa 2 người lớn + 2 trẻ em.
- Trẻ em dưới 3 tuổi
: miễn phí
- Trẻ em 4-12 tuổi
: 120€
- Trẻ em 13 trở lên
: 300€
- Người lớn
: 300€
Parking 5€/24h
Phiếu ghi danh và lệ phí xin gởi về một trong các địa chỉ sau đây :
M. HUYNH MINH BAO
178 rue de l’Université,
75007 Paris
France
Tel : 0145502912
E-mail : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu : Association VOVIFRANCE

VAN QUAN NGUYEN
Kantstr 18
63454 Hanau
Tel : 06181-28988 (từ 20.00g)
E-mail : vqnguyen@gmx.de

Ngân hàng :Birsteiner Volksbank
Vovi Freundschaftsvereinigung e.v
Konto Nr : 64653 , BLZ : 50793300
IBAN: DE 545 079 330 000 000 64653
BIC : GENODE51BIV

Phiếu ghi danh xin gởi về :

Lệ phí xin chuyển vào trương mục :

Mme LE THI KIM PHUNG
Rue Des Palais, 49 bte 2
1030 Bruxelles
Belgique
Tel : 02-2191016
E-mail : lekim49@yahoo.fr

LAM QUANG THANH
Rue Josse Impens 98, 1030 Bruxelles
TEL : 02-2167831
Banque Dexia
Nr. Compte : 833-5591418-14
IBAN : BE94-83-35-59-14-18-14
BIC: GKCCBEBB

M. LE THANH LOI
Laerkeparken , 62. 1th
5240 ODENSE.NO
DENMARK
Tel : 45 66106225
E-mail : lethanhloi@hotmail.com
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3 - Nhận phòng và trả phòng
Nhận phòng ngày 21/05/2009 từ 14 giờ
Trả phòng ngày 24/05/2009 trước 12 giờ, rời hotel sau khi dùng cơm trưa.
4 – Phương tiện di chuyển
• Nếu các bạn đạo đi xe lữa tới gare Du Midi (Bruxelles), thì mua vé xe lửa đi tớí phi
trường (Bruxelles-Zaventem) (3€ / 1vé) sẽ có xe bus của hotel miễn phí đưa về khách
sạn.
• Nếu đi xe hơi , xin xem bảng chi đường trên Internet.
5 - Nếu các bạn đạo cần đưa đón xin liên lạc trước với ban vận chuyển :
•

Bùi thanh Tâm :
Tel : (0032)(0)2 2191016
Điện thoại di động : 0475264431

•

Lâm quang Thanh
Tel : (0032)(0)2 2167831
Điện thoại di động : 0473708363

•

Lê quang Thắng :
Tel ( 0032)(0)2 5200126
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