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Số:  762  Ngày: 14 tháng 02 năm 2010 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ 29/04/2000 đến 05/05/2000 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh 
và giải toả 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) Tình thương phát khởi từ đâu đến? 
2) Sự mong muốn lại được kết hồi và đoàn tụ có hữu ích gì không? 
3) Lâu ngày ấm áp nay rời thì sao? 
4) Duyên điển đến nơi có gì lạ không? 
5) Không thực hành mà chống trả đạo pháp có ích lợi gì không? 
6) Mất quân bình gây lộn lung tung tại sao? 
7) Duyên lành học hỏi có tiến không? 
 
 
 
 

Tieán Hoaù
 

Tieán hoùa nôi nôi roõ yù Trôøi 
Thaønh taâm tu luyeän ñaït nôi nôi 

Qui nguyeân thieàn giaùc höôùng veà Trôøi 
Khai trieån chôn hoàn töï thaûnh thôi 

 
Vĩ Kiên
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1) Sydney, 29-04-2000 5: 30 AM 
Hỏi: Tình thương phát khởi từ đâu đến? 
 
Ðáp: Thưa tình thương phát khởi từ sự thanh tịnh 
đồng hành kết tụ 
  Kệ: 
 Hiệp nhứt khai thông trí chẳng mù 
 Trí tâm thanh tịnh vẫn an du 
 Tâm tâm tương ứng tự phân bù 
 Giải tỏa phân tâm tự dự trù 
 

2) Sydney, 30-04-2000 
Hỏi: Sự mong muốn lại được kết hồi và đoàn tụ có 
hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa sự mong muốn lại được thành đạt cũng 
là duyên Trời đã sắp đặt 
  Kệ: 
 Nguyên lý khai thông ngộ bạn hiền 
 Trí tâm phát triển đạt thân duyên 
 Ðạt thông uyển chuyển không hay biết 
 Tương giải tương hành tiến tới yên 
 

3) Sydney, 01-05-2000 4:45 AM 
Hỏi: Lâu ngày ấm áp nay rời thì sao? 
 
Ðáp: Thưa lâu ngày ấm áp nay rời thì phải đi vượt 
khỏi trùng dương thẳng về đại la của Trời Ðất, đáp 
nơi mục tiêu an lành thân yêu gánh vác trong thực 
hành giá trị của tình thương 
  Kệ: 
 Phân minh đời đạo bao lần tiến 
 Giải tỏa phiền ưu lại bớt phiền 
 Trí tuệ khai thông đường chánh pháp 
 Thực hành chất phát cảm thân yên 
 

4) Los Angeles, 02-05-2000 9: 30 AM 
Hỏi: Duyên điển đến nơi có gì lạ không? 
 
Ðáp: Thưa duyên điển đến nơi vui mừng không tả, 
bằng lòng an nghỉ một ngày rồi tiếp tục ra đi một 
giờ đồng hồ đến nơi chỉ định rồi cũng ra đi bốn 
tiếng đồng hồ đến nơi đồi núi 00 mới được an nghỉ 
một đêm yên tịnh 
  Kệ: 
 Tự mình khai triển tâm linh định 
 Giải tỏa phiền ưu rõ chính mình 
 Thanh thản trong lòng tâm dứt khoát 
 Thâu đêm an nghỉ rõ hành trình 
 

5) Oroville, 03-05-2000 3: 25 AM 
Hỏi: Không thực hành mà chống trả đạo pháp có 
ích lợi gì không? 
 
Ðáp: Thưa không thực hành chống trả đạo pháp 
chẳng có ích lợi gì cả chỉ có tự hại mà thôi, tự sanh 
ra một tập quán xấu bất hòa và không tiến 
  Kệ: 
 Mất tịnh tạo động lại bất hòa 
 Khó hành khó tiến khó phân xa 
 Duyên lành không có gieo ác ý 
 Tạo loạn ngu khờ khó vượt qua 
 

6) Oroville, 04-05-2000 4 : 00 PM 
Hỏi: Mất quân bình gây lộn lung tung tại sao? 
 
Ðáp: Thưa mất quân bình thần kinh bất ổn hay nghĩ 
sai cho người khác 
  Kệ: 
 Than thở buồn phiền khắp các nơi 
 Trí tâm không mở lắm chuyện than trời 
 Gây xuyên đủ điều không cần thiết 
 Chính mình lộn xộn vẫn kêu Trời 
 

7) Oroville, 05-05-2000 1: 35 AM 
Hỏi: Duyên lành học hỏi có tiến không? 
 
Ðáp: Thưa duyên lành học hỏi nhẹ nhàng và rất dễ thức tâm 
  Kệ: 
 Bình tâm học hỏi tự phân tầm 
 Học hỏi khai thông tự tiến thầm 
 Thắc mắc trong lòng không tái tục 
 Vì ai tự hỏi rõ chơn tâm 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
1) Hỏi: Ðang thiền chuyện đời nó đến, làm PLTC có được không? 

  Ðáp: Cần làm PLTC để giải bỏ tất cả những cái chuyện áp đảo trong khối óc. 

 2) Hỏi: Thỉnh thoảng PLTC thấy đau trên đầu? 
 Ðáp: Thấy đau là phải coi chừng ăn uống mất trật tự. Coi chừng nhiều người máu cao không nên ăn mặn 

lắm. Ăn mặn có thể nhức đầu liên tục. 

THƠ 
 
                ĐIỂN HÓA VĂN 
TIẾP điển vào mình điển hóa văn 
DIỂN vô thanh nhẹ Vía Hồn thăng 
HÒA cùng thanh điển do hành luyện  
VĂN tự thi thơ xin góp phần 
ĐANG bước tập tành Bi Trí Dũng 
TRƯỢC vừa học đạo cứu tâm thân 
ĐỔI thay tâm tánh từng giây phút 
THANH tịnh Linh Hồn tự định thần. 
                       TPHCM, 10-02-2010 
                                Minh Vô Vi 
                            ----- 
                 CHÚC XUÂN 
Xét mình đúng hết mau về Trời 
Ở lại khen chê phải rớt rơi  
Chuyện bẩn nhắc hoài thêm tăm tối 
Khoanh chân nhắm mắt vượt trùng khơi 
Tu cao ngậm miệng bớt khẩu nghiệp 
Nghiệp nặng siêng tu buông bỏ đời 
Xuân đến chúc nhau mau đắc pháp 
Cẩn ngôn nhẹ nghiệp đẹp cho đời. 
                           TPHCM, 09-02-2010 
                                   Minh Nghĩa 
                       ----- 
 
 
 
 
 
 

                   BÁU PHÁP 
PHÁP Phật năng hành hòa điển thanh 
LÝ chơn sáng suốt vẫn tồn sanh 
VÔ thiền học đạo luyện tâm tánh 
VI quý dĩ hòa khai triển nhanh 
KHOA học tu thiền nay tiến mạnh 
HỌC hành chuyển hóa đặng cao thanh 
HUYỀN quang tỏa sáng căn duyên cảnh 
BÍ kíp Tổ truyền luyện khí thanh 
PHẬT tại thân tâm minh kiến tánh 
PHÁP hành niệm Phật đáo Thiên Thanh. 
                    TPHCM, 05-02-2010 
                         Minh Vô Vi. 

                                      ------- 
 
                Nhớ Thương ! 
Nhớ thương !  thương nhớ thưở nào ... 
Xác thân tứ đại nay đành biệt ly ! 
Dù cho xa cách ngàn phương 
Hồn tu thanh nhẹ có Thầy kề bên! 
Tình Thầy thanh nhẹ diệu thanh 
Dìu con tiến hóa theo tầng điển quang 
Quang thanh ban chiếu tình Thầy 
Mong con tu tiến trở về quê xưa! 
Quê xưa thanh nhẹ ai ơi! 
Ta bà tạm cảnh lấy gì là vui  
vui đời vui đạo nơi tâm 
Vui trong thanh nhẹ, vui hòa nơi nơi .. 
               Hòang Trần 

 
 
 
 
 
 
 

Thông Báo về Phương Pháp Công Phu trên Vovi.org 
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Đáp lại sự yêu cầu của bạn đạo bốn phương, ban kỹ thuật (audio, video, website) đã để video Phương Pháp 
Công Phu trên    www.vovi.org      trong phần Tài Liệu Tu Học. 
 

 
 
20 năm về trước, Đức Thầy đã ban cho chúng ta thời pháp VUI XUÂN 1 & 2 ngày 1 tháng 1 năm 1990 tại 
Montreal với tràn đầy ân điển.  Nhiều thiền đường địa phương đã cùng nghe và Chung Thiền liên tục trong ba ngày 
Tết.  Hôm nay nhân dịp Xuân về chúng tôi xin gởi tới Quý Vị Đồng Đạo bài pháp trên ngay trên trang đầu của 
Vovi.org làm món quà đầu năm cũng như nhớ tới công ơn của Đức Thầy.  Chúng ta tuy không chung thiền cùng giờ 
như những dịp Đại Hội, nhưng nghe cùng môt băng giảng suốt trong những ngày Tết hay trong tuần.  Sự cùng 
nghe băng giảng sẽ giúp chúng ta gần bên nhau trong mọi trình độ và nhẹ nhàn trên đường tu học.  
 
Kính Chúc Quý Vị Đồng Đạo Một Năm Mới Luôn Được An Lành Và Tu Tiến. 
 
Kính Bái 
Ban Kỹ Thuật 
 
- 
 
   http://www.vovi.org/ 
 
  http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=154 
 

TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE 
 

Paracetamol không lành như ta tưởng 
 

Loại thuốc này nổi tiếng là "võ sĩ hiền lành trong làng hạ nhiệt giảm đau". Nhưng ở liều thường dùng, nó 
đã cướp đi một lượng đáng kể glutathion - chất giúp chống lại các bệnh hiểm nghèo.  
Paracetamol còn có tên là acetaminophen, được tổng hợp ra từ năm 1886. Nửa thế kỷ sau, nó được chứng 
minh là có thể dùng giảm đau cho người. Với cùng một lượng thuốc, ở liều điều trị, nó có tác dụng hạ sốt, 
giảm đau tương tự aspirin nhưng không gây hại như aspirin (không hại dạ dày - tá tràng, không gây nguy 
hiểm cho phụ nữ mang thai 3 tháng cuối, an toàn cho trẻ em và bệnh nhân sốt virus, sốt xuất huyết).  
Do đó, nó được dùng rộng rãi để điều trị các chứng đau và sốt từ nhẹ đến vừa, dùng được cho trẻ em từ 3 
tháng tuổi trở lên. 
Kẻ lấy cắp của quý 
Glutathion là một chất trong gan giúp cơ thể chống lại bệnh tật, nhất là các bệnh hiểm nghèo như ung thư, 
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nhiễm khuẩn, nhiễm virus. Nó có tác dụng thải trừ, vô hiệu hóa chất độc và thải ra ngoài, làm chậm lão 
hóa, bảo vệ não, tim, gan, thận, hồng cầu... 
Khi sử dụng paracetamol, ngay ở liều thường dùng, cơ thể đã mất một lượng glutathion đáng kể. Việc 
dùng paracetamol trong nhiều ngày sẽ làm cạn kiệt glutathion, suy yếu sức đề kháng. Khi ấy, chỉ cần một 
lượng vi khuẩn, virus nhỏ cũng đủ gây bệnh nguy hiểm. 
Ở liều cao (trên 150 mg/kg thể trọng với trẻ em, trên 10 g với người lớn), cơ thể không đủ glutathion để 
chuyển hóa. Tế bào gan sẽ bị hủy hoại dẫn đến giảm chức năng không hồi phục; gây sốc, co giật, nghẹt 
thở, hôn mê rồi tử vong sau vài ngày. 

Theo SK&ÐS 

BẠN ÐẠO VIẾT 

Cảm Ơn 
Cảm ơn Cha Trời Mẹ Đất đã cho con hiện hữu ở nơi nầy. 
Cảm ơn Cha Mẹ trần gian đã cho con hình hài trọn vẹn. 
Cảm ơn Thầy Tổ đã cho con gặp đuợc Pháp lành vi diệu: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. 
Cảm ơn Ban Tổ Chức Đại Hội đã lao tâm nhọc trí lo cho chúng tôi, BTC đã tận lực giải quyết mọi vấn đề 
khó khăn của bạn đạo để bạn đạo được an tâm và vui vẻ bước vào Đại Hội, tận hưởng một Tết Vô Vi vô 
cùng ấm cúng trong thâm tình, bạn bè chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết, thân 
thương, chứ không phải là xã giao. 
Cảm ơn Ban Chuyển Vận đã khổ cực ngày đêm chờ đợi và đón rước chúng tôi ở phi trường, thật vô cùng 
cảm động và hạnh phúc khi gặp bạn đạo trong BCV đang ngồi chờ đã lâu để đón chúng tôi, lại càng cảm 
động hơn khi nhận túi qùa, đã có bánh ăn mà còn có trái cây và nước uống nữa chứ, thật chu đáo quá, lo 
cho bạn đạo đi đường xa đói và mệt, thật cảm kích vô cùng. BCV đã làm quá tốt, quá chu đáo, chẳng 
những lượt đi mà lượt về vẫn có bạn đạo ở phi trường để hỗ trợ cho bạn đạo mình. Năm nay BCV đã hòan 
thành công tác một cách xuất sắc. 
Cảm ơn các bạn đạo Houston đã đưa đón chúng tôi đến Thiền Đường Thông Hải, thỏa mãn sự mong ước 
của mình, một lần được thăm viếng Thông Hải, không còn mơ ước gì hơn nữa. 
Cảm ơn Ban nhà bếp Thông Hải đã vất vả mà vui vẻ cho chúng tôi những bữa ăn ngon. 
Cảm ơn rất nhiều, nhiều bạn đạo dã âm thầm làm việc để chúng tôi năm nay có những món quà rất quý giá, 
giúp chúng tôi trên con đường tu học rất nhiều. 
Cảm ơn nhóm Tu Học đã triển khai tốt giúp bạn đạo khai thông những sự thắc mắc của mình.  
Một lần nữa, xin cho tôi gởi lời chân thành cảm ơn đến với tất cả các bạn đạo đã tận tâm phục vụ vô quái 
ngại, nhiều bàn tay góp lại vỗ lên kêu vang: ĐẠI HỘI KHAI TRIỂN tuyệt vời. 
Dư âm của Đại Hội vẫn còn vang vọng mãi hồn tôi, hy vọng các bạn cũng thế, chúng ta cùng nhau khai 
triển những Chân Ngôn của Đức Thầy, chung tu, chung hành, chung tiến, tiến mãi để hiểu được chiều sâu 
của Đạo Pháp. 
 
Kính Bái, 
Tucson ngày 01/12/2009 
Nguyễn Cúc 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO 
KHÓA  SỐNG  CHUNG  VÔ VI  ÂU CHÂU                                                      
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Romrod,  13 .05. 2010  -  16. 05. 2010 
Kính thưa Qúy Bạn Đạo,    
Qúy Bạn Đạo   đã bắt đầu  ghi danh tham dự  khóa sống chung Âu Châu, kỳ này do Hội Ái Hữu Vô Vi 
Đức Quốc trách nhiệm  tổ chức.  Mặc dầu có Hội Ái Hữu, Thiền Đường và Trung Tâm Vô Vi Âu Châu hỗ 
trợ về  mặt tổ chức nhưng sự quan tâm phục vụ cho những ngày sống chung của bạn đạo  là điều  không 
thể lơ là. Vì khóa sống chung Âu Châu là nguyện vọng chung của bạn đạo Vô Vi  Âu Châu và đã được 
chính Đức Thây cho phép tổ chức luân phiên, cho nên phải được chọn lọc kỹ càng,  từ chương trình tu học 
cho đến  du ngoạn danh lam thắng cảnh, và  làm thế nào để có được một gía thành thật thấp cho mọi người 
cũng có thể tham gia đúng như  lời Thầy dặn cũng là vấn đề đã được nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng. Mỗi 
khóa sống chung đều  là sự ân ban của Bề Trên. Đặc biệt kỳ này sẽ được tổ chức tại chính khách sạn mà  
Đức Thầy đã cho mở khóa học Vui Xuân năm 1999. Tại đây Đức Thầy đã  xoa đầu vỗ về những đứa con 
yêu qúy, bạn đạo Âu châu qủa thật đã có nhiều may mắn.  Nhân đây chúng tôi xin ghi lại bốn câu thơ của 
Đức Thầy đã ban khi Ngài sang Đức:  

Dựng xây xây dựng chan hòa, 
Cùng chung tiến hóa cùng nương thực hành. 

Thực hành cảm thức vô sanh, 
Dìu nhau tiến hóa cùng anh em hòa. 

 
Trước khi ra đi Đức Thầy đã cho phép Bạn đạo các địa phương tổ chức  những khóa tu học như thế này.  
Âu cũng là sự sắp xếp của vị Thầy kính yêu của chúng ta, lúc nào cũng muốn chúng ta nhẫn hòa và thương 
yêu tha thứ, xây dựng cho nhau để cùng trở về Thiên Quốc.Ước mong quý Huynh Đệ Tỷ Muội vượt qua 
mọi thử thách và  khó khăn để chúng ta có được những ngày sống chung vui tươi thanh nhẹ. Hy vọng sớm 
hội ngộ qúy Huynh Đệ Tỷ Muội - từ Âu Châu cũng như từ khắp các nơi trên thế giới- trong khóa sống 
chung này.  
 

Hội ngộ chung vui luận xét bàn 
Từ bi khai mở nhận thanh quang 

Vô Vi mái ấm cùng xây dựng 
Huynh Đệ một nhà Thầy chẳng xa 

 
 Đầu năm Canh Dần chúng tôi không quên cầu chúc qúy bạn đạo và thân hữu khắp năm châu thân tâm 
thường an lạc và tu hành tinh tấn.  Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
Đức Quốc,  ngày   02 tháng   02 năm 2010 
Thay mặt ban tổ chức Sống Chung VÔVI Âu Châu  
Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc 
Kính bái 
 

Lưu ý:  Bạn Đạo nào muốn đến tham quan Trụ Sở Minh Tâm Đức Quốc trước hoặc sau KSC, xin vui lòng 
thông báo trước để Hội chuẩn bị người đón tiếp. Thành thật cảm ơn 
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                                                PHIẾU GHI DANH  
 

KKHHÓÓAA  SSỐỐNNGG  CCHHUUNNGG  VVÔÔVVII  ÂÂUU  CCHHÂÂUU  22001100  
RROOMMRROODD  ……1133..0055..22001100    --    1166..0055..22001100  

 
 
 
 

Xin điền mỗi người một phiếu  
                           

 

Họ, Tên, Tên Lót: (giống như trong passport) 
 
 
 

 
 

Ngày tháng năm sanh  Nơi sanh  Nam     Nữ   

Địa Chỉ: 

Mật mã thành phố : Thành Phố: : Tiểu Bang: Quốc Gia: 

Điện Thoại: Đ/T Di Động: Email : 

Tên và điện thoại người liên lạc khi khẩn cấp: 
 

Xin được sắp phòng chung với: 

 Họ và Tên Nam Nữ 

1)    

2)    
 

Giá tiền Cho 1 người trọn khóa(euro €) 

                                   
GIá Tiền  

Đi tham quan 
thạnh phố Herkules 

Ngày tháng ở thêm 
trước và sau KSC 

(12.05.10 và 
17.05.10) 

Giá tiền 1 đêm ở 
trước và sau  KSC 

 
Tộng cộng  

Phong2 
nguoi  

3 ngày 222 € Có tiền xe Bus đi 
Tour 

                  61€  

Phòng 1 
Người 

3 ngày   280 € Có tiền xe Bus đi 
Tour 

             82 €  

Trẻ em từ  3 
tuôi đến 12 
tủôi             

3 ngày   66 € Ngủ chung với cha 
mẹ .Có tiền xe Bus 
đi Tour. 

             18 €  

Tổng cộng Lệ phí  (EURO €)  

Chúng ta có một buổi chiều đi tham quan thành phố Herkules đẹp  nổi tiếng nước Đức   

Thờ han chót ghi danh đến  ngày 28/03/2010  

Số phòng có giới hạn sẽ ưu tiên cho Bạn Đạo ghi danh trước    

 



 

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng  Trang 8/10 
 

• Nếu Bạn Đạo hủy bỏ Ghi Danh: 
 

- Trước ngày 16 tháng 03 năm 2010,hotel  hoàn trả 50% tiền phòng. 
- Sau ngày 16 tháng 03 năm 2010, Hotel không hoàn trả 100% tiền phòng. 
 

XIN QUÝ BẠN ĐẠO LƯU Ý VỀ PHẦN DI CHUYỄN 
 
     Máy bay :                                                                BAN VẬN CHYỂN 

Đi tới Phi trường Frankfurt ( FRA )                               Trịnh Đình Oát 
     Xe lửa  :                                                                   Điện thoại Nhà : 06061969054 
     Đi tới nhà ga  : ALSFELD – BAHNHOF    
                                                                                      Di động :           017623248315 

Địa chỉ Khách sạn                                                      E mail : oattrinhdinh@yahoo.com 
Neues Landhotel Volgelsberg 

      Keippstr 1. 36329 Romrod / Alsfeld 
     Tel : 06636890 Fax: 0663689427 
 
BAN VĂN NGHỆ  
 
LƯƠNG QUỐC ĐỊNH  
Hassel Str 24 
63762 Grosse Ostheim 
Phon:06026977485 
Email: quoc-dinh@gmx.de 
 

                             PHIẾU VẬN CHUYỀN NGÀY ĐẾN  
PHIẾU              

VẬN  CHUYỀN NGÀY VỀ 

         Họ và Tên  
 a. Số Máy  
Bay 
b. Xe điện 
 

Giờ      
Đến 

  Ngày     
tháng 
   Đến 

a.  Đến  Phi Trường 
b.  Đến  Nhà Ga 

 
Giờ về    Ngày 

tháng về 
a.  Về từ Phi Trường 
b.  Về từ  Nhà Ga 
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                                     NƠI  GHI DANH KHÓA SỐNG CHUNG VÔVI ÂU CHÂU 
                                                                       
 
Đức Quốc 
 

   Germany: Raunheim                                              Chuyển Tiền vào  nhà Băng 

Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc                                                    Tên nhà Băng :  Birsteiner Vollksbank eG                    

c/o Nguyen Xuan Nhan                                                            Hội  đứng tên:  Vovifreundschafsvereinigung                

Kuerfer Strasse 13                                                                   Lý do :   Song chung Au Chau                                       

Raunheim, 65479                                                                     Konto Nr : (số tài khoản )  64653                                  

Germany                                                                                   BLZ ( số  Nhà Băng ) :   50793300                               

Tel : (0049)-(0)6142929361,Fax:06142705615                        Bạn đạo nước ngoài sử dụng số nhà Băng dưới đây 

:                                           

Di động :  01738293347                                                            IBAN: DE 54507933000000064653  

Email :nammoadidaphat@web.de                                            BIC: GENODE51BIV      Birsteiner Volksbank eG        

 

  

Bỉ Quốc                                      Đan Mạch                                      Pháp Quốc 

Belgique:Bruxelles

Thiền đường Bruxelles  

c/o Le thi kim Phung 

Rue des Palais, #49  

Bruxelles, 1030  

BELGIQUE  

Tel : (02)-219-1016  

 

Email : lekim49@yahoo.fr      

  

                 Denmark:ODENSE 

               Trung Tâm VôVi Đan Mạch  

               c/o Le Thanh Loi  

               LAERKEPARKEN, 62. 1TH  

              5240. ODENSE. NO  

               DENMARK  

             Tel : 0045.66106225  

                

                 Email : lethanhloi@hotmail.com

 

              France: Paris 

            Association Vô-Vi France  

            C/ oMr HUYNH MINH BAO 

           178, rue de l’Université  

            Paris, 75007  

            FRANCE  

            Tel : 1-45-50-29-12  

             

            Email : minhbao.huynh@free.fr>
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   THƯ CHÚC TẾT CỦA HAHVV NAM CALI 
 

Kính thưa bạn đạo 
 
Đầu năm Canh Dần, HAHVV Miền Nam California chân thành gởi đến quí   bạn đạo lời chúc  Sức khỏe, an 
khang thịnh vượng và chan hòa trong tình thương thanh nhẹ. 
 
Cũng vào giờ nầy năm xưa Đức Thầy của  chúng ta đã hiện diện nơi Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi nầy, tuy 
rằng thời gian cuối cuộc đời, Thầy nói ít, nhưng chúng ta vẫn được tận hưởng  đầy đủ điển quang thanh 
nhẹ mỗi khi ngài đến, hình ảnh thân yêu của  Thầy vẫn còn đó, và mãi mãi trong tâm thức của chúng ta . 
 
Hôm nay mùng một TếT, chúng ta cùng nhau vui Xuân và cùng  tưởng nhớ đến Ngài , Người Cha Già kính 
yêu của chúng ta đã để lại cho đàn con một kho tàng quí báu vô tận , anh em cùng nhau tu luyện, giữ một 
lập trường chung, không thay đổi đường lối tu học mà ngài đặt để, và giữ nguyên tên gọi của nó là Pháp Lý 
Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đúng theo ý nguyện của Ngài, vì đó là trách nhiệm chung của chúng 
ta, dù bất cứ nơi nào, chớ không riêng gì̀ HAHVV Miền Nam Cali nầy, chúng ta không để cho bất cứ  một 
thế lực nào có thể làm sai lệch và biến dạng đường lối của Pháp Lý Vô Vi , và chúng ta cùng nhau chung 
sức lo phát triển Pháp Lý nầy, giúp cho thế hệ mai sau tiếp tục con đường tự tu tự tiến và tự độ cùng quãng 
bá Pháp Lý Vô Vi đến cho quần sanh. 
 
Thiền Viện Vĩ Kiên đã có, một Cơ Sở Tâm Linh tọa lạc trên một miền núi cao, vùng Lake Arrow Head, 
nơi có tràn đầy thanh khí điển để cho chúng ta về tận hưỡng và thiền định thanh nhẹ. Đó cũng là nhờ sự 
đóng góp tích cực chung của bạn đạo khắp nơi toàn thế giới, nhà của chúng ta đó các bạn, nó được đặt tên 
Cha của chúng ta là Vĩ Kiên, là Vĩ Đại Kiên Cố như đức Thầy thường nói, nên chúng ta nhớ về hội tụ, để 
tạo mầm thương yêu, chung Thầy chung Pháp. 
 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi là Cơ Sở thứ hai, một nơi tiếp cận với quần chúng, đóng góp không ít vào việc 
phát triển đạo pháp, tiếp thu bạn đạo mới, tổ chức hội đoàn, chu toàn những công việc về hành chánh và 
nhất là hội tụ đông đảo bạn đạo đến sinh hoạt Mục Bé Tám và Chung Thiền hằng tuần, hơn nữa mỗi đêm 
không nhiều thì ít đều có bạn đến tham dự thiền đêm, từ 11 đến 12 giờ khuya và đều đặn như vậy từ nhiều 
năm qua. 
 
Kính thưa các bạn, đầu năm Canh Dần 2010, HAHVV Miền Nam California, chúng tôi sẽ bắt đầu thực 
hiện công việc tái xây dựng lại Cơ Sở Tâm Linh nầy, trước là cho hợp lệ hợp pháp theo sự đòi hỏi của 
chính quyền sở tại, sau đó chúng ta sẽ có được một nơi tu học rộng rãi . Pháp Lý Vô Vi Khoa Ho ̣c Huyền 
Bí Phật Pháp nầy ít nhất cũng phải có một bề mặt  trang trọng mới mẻ,  hầu để cho người ngoài có một cái 
nhìn thiện cảm và để tâm đến đây hơn. 
 
Cầu chúc đến các bạn đạo một năm an lạc, tràn đầy sức khỏe và tu hành tinh tấn. 
 
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 
 
HAHVV Miền Nam California 
 
Làm tại Trụ Sở Xây Dưng Vô Vi ngày 01 tháng 2 năm 2010 
 


