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 Mục Bé Tám từ  29/12/2000 đến 01/01/2001 
 

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) Thiền nhiều có hữu ích gì không? 
2) Duyên gì là duyên thật? 
3) Niềm hy vọng có thật hay không? 
4) Xuyên qua tình thế động loạn thì phải xuyên qua làm sao? 
5) Nhắm mắt cảm thấy xuất khỏi thể xác đó là triệu chứng gì? 
6) Tu sao mới xuất khỏi xác được? 
7) Tu thiền mơ mộng thấy nầy thấy nọ có hữu ích gì không? 

 
 
 
 

Töù Quí
 

Töù quí khai thoâng ñöôøng trí ñaïo 
Quaùn thoâng töù ñaïi trôû veà cao 
Quaân bình töï ñaït töï haønh mau 

Chuyeån bieán voâ cuøng töï giaùc cao 
 

Vĩ Kiên
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1) Atlantic city, 29-12-2000 4:55AM 
Hỏi: Thiền nhiều có hữu ích gì không? 
 
Ðáp: Thưa thiền nhiều qui hội điển quang về một 
mối 
  Kệ: 
 Thiền tâm khai triển giới tâm linh 
 Cải tiến thâm tình duyên đạt trình 
 Xuyên qua nhiều cõi trong thanh tịnh 
 Qui hội duyên lành tự sáng minh 
 

2) Atlantic city, 30-12-2000 2:55 AM 
Hỏi: Duyên gì là duyên thật? 
 
Ðáp: Thưa duyên bất ngờ là duyên thật 
  Kệ: 
 Duyên lành đã đến lúc chưa hay 
 Giềng mối tâm giao trong dịp may 
 Bỡ ngỡ tâm giao thành tiến triển 
 Nhớ nhau không bỏ dịp thật may 
 

3) Atlantic city, 31-12-2000 4:40 AM 
Hỏi: Niềm hy vọng có thật hay không? 
 
Ðáp: Thưa niềm hy vọng luôn luôn trong không 
nhưng mà có, phải kiên nhẫn chực chờ 
  Kệ: 
 Nuôi dưỡng niềm tin sẽ đến giờ 
 Thực hành liên tục rõ thiên cơ 
 Qui nguyên giềng mối thành nguyên lý 
 Thực hiện chơn thành rõ từ giờ 
 

4) Atlantic city, 01-01-2001  2 :40 AM 
Hỏi :  Xuyên qua tình thế động loạn thì phải xuyên 
qua làm sao? 
 
Ðáp :  Xuyên qua động loạn là phải chịu nhồi như 
bột nhồi bánh thì mới có cơ hội thức tâm 
  Kệ : 
 Ly khai động loạn phải hành nhồi 
 Thấm thía trôi qua tự học thôi 
 Chuyện đạo chuyện đời tâm thức giác 
 Qui y chơn trạng tiến từ hồi 
 

5) Atlantic city, 02-01-2001  4 :35 AM 
Hỏi : Nhắm mắt cảm thấy xuất khỏi thể xác đó là 
triệu chứng gì? 
 
Ðáp :  Thưa luồng điển trụ trước trán cảm thấy xuất 
khỏi thể xác, do sự công phu siêng năng và có hiệu 
quả 
  Kệ : 
 Xuất lên điển giới tự tâm hòa 
 Hiệp nhứt sáng choang tự vượt qua 
 Cảnh đẹp sâu xa luôn xuất hiện 
 Thanh bình không động tự phân qua 
 

6) Atlantic city, 03-01-2001  8 :25AM 
Hỏi :  Tu sao mới xuất khỏi xác được? 
 
Ðáp :  Thưa tu muốn xuất khỏi xác thì phải dứt 
khoát từ việc nhỏ cho đến việc lớn nhập định thì 
mới xuất khỏi xác động loạn được 
  Kệ : 
 Thực hành chất phát tự thăng hoa 
 Dứt khoát tâm tu tự tiến hòa 
 Thức giác chơn hồn qui sáng suốt 
 Biển yêu Thượng Ðế tự mình hòa 
 

7) Atlantic city, 04-01-2001  10 :00 AM 
Hỏi :  Tu thiền mơ mộng thấy nầy thấy nọ có hữu ích gì không? 
 
Ðáp :  Thưa tu thiền khai triển tâm linh thấy nhẹ nhàngvà ánh sáng là đúng, ngược lại thấy hình ảnh 
không thật là không đúng 
  Kệ : 
 Thực hành khai triển tiến tâm linh 
 Tránh né u ơ chẳng giúp mình 
 Hình bóng giả tạm là ngoại cảnh 
 Chẳng còn thơ mộng chẳng còn thanh 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Vấn đạo tại Ðại Hội Thanh Tịnh (Prague -2000) 
 

51. - Vấn: Thưa Thầy tại sao Thầy có dạy, người nào biết được vô vi là biết được con đường phục vụ, mở 
tâm lấy luật nhân quả làm tiêu chuẩn lẽ sống ở thế gian này thì không bao giờ bị đói, không bao giờ bị 
khổ, không bao giờ bị mất đạo,tại sao? 
Đáp: Đó là sự quân bình tự đạt, tự thức và gieo duyên khắp thế giới cùng tu cùng tiến thì người đó không 
bao giờ bị đói, bị khổ. Vì nó biết thương nó, xây dựng cho chính nó, rồi ảnh hưởng người kế tiếp cùng xây 
dựng, nó thành một cộng đồng thanh tịnh tha thứ va thương yêu rõ rệt. 
 
52. - Vấn: Thưa Thầy người tu tại gia đã cạo đầu, khi cha mẹ chết không để tang có phải không? 
Đáp : Cái hiếu. Có đời, có đạo phải có tang. Ai sanh mình ra? Cái tang là một bằng chứng ai sanh ra mình. 
Có nguồn gốc mới có sự sống. Chuyện đó phải để tang. Không phải nói cạo trọc đầu, nói tôi làm sư, nói tôi 
lớn hơn cha mẹ là không được, cái đó không được. Bắt cha mẹ lạy là không được. Mình đời đạo song tu 
phải cho rõ rệt. 
 
53. - Vấn: Thưa Thầy thông tam bảo là sao? 
Đáp: Tinh khí thần điều hòa xuất phát đi lên kêu là thông tam bảo. Ba báu linh tinh khí thần mà không trụ 
hóa thì không có phát triển. Tiêu hao tinh khí thần không phát triển. 
 
54. - Vấn: Thưa Thầy tại sao thiền định là để đón rước thanh quang và hòa tan thanh quang hướng 
thượng có cơ hội thanh lọc bản thể, có cơ hội bảo vệ tánh mạng? 
Đáp: Ngồi thiền thì luồng điễn xuất phát đi lên, thay vì kẹt trong tim, gan, thận. Mình thiền hít thở điều 
hòa tinh khí thần phát triển đi lên trụ hóa tốt. 
 
55. - Vấn: Thưa Đức Thầy,  con hành thiền được ba tháng. Có khi thấy tâm được thanh tịnh, có lúc soi 
hồn, có lúc thiền định. Có khi con soi hồn và thiền định, thấy một vòng sáng màu xanh lá cây, chung 
quanh vòng thì màu trắng, kéo dài khoảng 5, 7 phút. Cái đó là hiện tượng gì xin Thầy minh giải cho con, 
cám ơn Thầy. 
Đáp: Đó là luồng điễn ngũ hành của cơ tạng, của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bắt đầu điều hòa và phát triển 
thì nó mới thấy ánh sáng chớp nhoáng, nhưng mà phải giữ thanh tịnh. Nếu thiếu thanh tịnh nó sẽ mất. 
 

THƠ 
            THIỀN VÀ THƠ 
Yêu thơ nên vẫn làm thơ 
Nhưng nào dám để nàng thơ lấn thiền 
Thơ là phương tiện trợ duyên 
Thiền mới thực giúp quy nguyên cõi Trời 
Nhờ thiền điển hóa văn thơ 
Giúp ta đóng góp những lời thiện tâm 
Thơ thiền trao lý diệu thâm 
Cùng người tâm đạo truy mầm giả chân 
Thi văn âm nhạc góp phần 
Cùng nhau trao đổi ân cần dựng xây 
Tâm tình chia sẻ đó đây 
Hòa vui đời đạo tạo gầy phước duyên 
Ai người có sẳn căn tiền 
Xin mời hành Pháp Lý Thiền Vô Vi 
Công phu sẽ rõ huyền vi 

Tâm minh Điển sáng Thiền Thi tuyệt vời. 
             PN. 10-10-2010 
                  Thiền Tâm. 
                        ---- 
 VẠN SỰ DO TÂM 
Có không cũng bởi do lòng, 
Tự mình khơi dậy một dòng diệt sanh, 
Tự tâm phân chấp trược thanh, 
Như nhiên vật cảnh biến thành khổ khuôn. 
Vọng tâm chưa chịu xả buông, 
Một đời diễn mãi vỡ tuồng hài bi, 
Chung qui nào đạt được chi, 
Chỉ là đánh mất thiện tri nơi mình. 
             PN. 10-10-2010 
                  Thiền Đăng.  
                      ----- 
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                   TỬ THẦN 
Thần chết đang chờ đợi mỗi người 
Vô thường rình rập, chẳng mời lơi 
Lo tu tích điển, tuổi tăng thọ 
Động loạn mau tàn, dứt cuộc đời 
Đau bệnh hoành hành, trước cửa tử 
Đến giờ ly biệt, thở tàn hơi 
Thực hành Thiền pháp, tuổi gia hạn 
Hộ Pháp, Chư Thiên nguyện độ đời. 
           Củ Chi, 04-09-2010 
                     Bá Tùng. 
                       ----- 
          KIỂM CHỨNG 9 
Kiểm chứng chân linh điểm ấn đình 
Vô vi thiền định luyện tâm minh 
Hạo thiên giờ Tý quy sơn đỉnh 
Lục tự di đà luyện cảm sinh. 
Vô tự chân kinh khai mở trí 
Sân si hờn giận buông quân bình 
An nhiên tự thức hồn sinh tiến 
Hòa giới thiện lành hạnh đức tin. 
                 Cà Mau, 26-10-2010 
                      Văn Phong 

             KIỂM CHỨNG 10 
Siêu tình bình đẳng đạo vô vi 
Giờ Tý  hạo thiên luôn luyện thi 
Giải trượt lưu thanh thân nguyện ý 
Buông sân hờn giận giải ngu si. 
 
Kiểm chứng lại đi tâm đạo thi 
Nhẫn hòa vi quý đạo đức bi 
Hòa đời tu học qua ngày tháng 
Ngẫm lại hành trình ta đã đi. 
 
Hồn nhiên sáng lạn tâm minh mẫn 
Thân đời tâm đạo phải chuyên cần 
Uyển uyển phân minh mà tiến triển  
Tiềm tàng ẩn chứa tùy duyên tầm. 
 
Nặng nhẹ trượt thanh tà với chánh 
Phật tâm hay quỷ ở gian manh 
Khai thông kiến tánh tự xuyên lánh 
Giác ngộ chân lành tâm ý thanh. 
              Cà Mau, 27-10-2010 
                     Văn Phong 

THÔNG BÁO CỦA HAHVVHK-NAM CALIFORINA 
Kính mời quý bạn đạo phương xa và gần đến tham dự Lễ tưởng Niệm Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu tại 
TVVK  Chủ Nhật Ngày 14th  Tháng 11 Năm 2010 (dương lịch) .   
 
Đặc biệt kỳ này, để thêm chương trình phong phú trong buổi lễ, chúng ta sẽ có đố vui tu học về đề tài Sấm 
Tu Hành do Đức Tổ Sư đã để lại.  Đề tài kỳ này như sau: 
Trong Cuốn “Đời Đạo Song Tu, Tình Trong Bốn Bể” có bài Sấm Tu Hành, nếu bạn đọc kỷ và so sánh với 
bản gốc, nó có thiếu hai câu và một vài từ sai.  Nếu bạn/nhóm nào có thể phát hiện trước, đúng và chính 
xác nhất sẽ có quà tặng.  Mọi chi tiết của chương trình Lễ Tưởng Niệm cũng như chi tiết mục đố vui, xin 
các bạn đón xem trong TBPTĐN kế đến. 
Xin email vào 008infinity@gmail.com để ghi danh và đưa câu giải đáp 
Tiết mục này không phải để nói lên sự thiếu sót của ban biên tập sách, nhưng thấy cái thiếu này có thể tạo 
lý do cho chúng ta có một tiết mục phong phú và có cơ hội kiểm duyệt hành trình tu luyện của mình qua 
Sấm Tu Hành của Đức Tổ Sư thì chắc là lý do tốt. 
Ước mong quý bạn hưởng ứng tham gia và tiết mục toàn cầu này để chúng ta cùng nhau học tiến và chung 
hưởng . 
Thân mến mời gọi, 
HAVVHK-Nam Cali  
 
Và kèm theo là Bản Báo Cáo Quỹ Bảo Trì và Chi Tiết Sửa Chữa Tháng 9th 2010 
Hội AHVVHK-Nam California chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham dự buổi lễ tưởng niệm của 
Đức Thầy Vĩ Kiên và cũng luôn thể cám ơn sự nhiệt tâm đóng góp của quý bạn trong buổi lễ và trong Đại 
Hội tại Las Vegas, để ngôi nhà tâm linh được ngày càng vững mạnh . 
 
*Chi tiết sửa chữa TV 



  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 5/16 

-Mướn thợ đào đất sửa hầm cầu, sửa sân gạch sau khi cắt cây lớn, dọn dẹp đồ gạch nặng xung quanh sân 
trước, sơn ghế và kệ, xây tường trong nhà bồn nước, sửa đường niệm hành, mua dụng cụ điện cho đèn bên 
ngoài hành lang và chân cầu thang, sửa rãnh nước ngầm trong lòng đất, gắn màn cửa sổ nhà bếp. Đa số 
công việc là từ phát tâm của bạn đạo địa phương lên sửa.  Hội chỉ có chi phí cho dụng cụ vật liệu và một số 
chi phí nhỏ cho sự chuyên chở 
Một lần nữa, HAHVVHK-Nam California xin chân thành cảm ơn sự đóng góp công sức và tài chánh để 
duy trì Thiền Viện được vững bền.  Nếu quý bạn muốn phát tâm và/hoặc đóng góp ý kiến, xin liên lạc cô 
Trần Lệ Quyên tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi – 714 891 0889 hoặc 714 414 2849 
Sau đây là những chi tiêu trong tháng 9th vừa qua cho TVVK.  Mọi chi tiết sẽ được trình bày trên trang 
web riêng của Hội www.vovilax.org 

 
Báo Cáo Quỹ Bảo Trì TV Vĩ Kiên Tháng 9, 2010  

Ngày Tên Chi TV 
VĩKiên Ghi Chú 

09/10/10 A/C Cuong & Chau   200   
09/22/10 An Danh   100   
09/28/10 Anh Chị  Lẹ.,Úc   500   
09/05/10 Ho Loc   100   
09/26/10 Ho Thu   200   
09/05/10 Hung, Palmdale   100   
09/01/10 Huỳnh Andy Lộc   50 Mỗi tháng 
09/12/10 Nguyen Quang Vinh   100   
09/09/10 Nguyen T Hoa, VA   400   
09/12/10 Pham Hang, TX   200   
09/24/10 Phạm Ngọc Sương (Pháp)  100  
09/15/10 Sang Nguyen, Las Vegas   500   
09/24/10 Nguyễn Phi Hùng, Las Vegas   30 Mỗi tháng 
09/19/10 Thiền Đường Tứ Thông, Houston TX   810   
09/12/10 Tran Thuy, Hien và Khanh, Las Vegas   1000   
09/12/10 A/C Trang & Bai   100   
09/19/10 Tùy Hỷ tại Đại Hội và Trên Thiền Viện   452   
09/26/10 Tuyet Tsukamoto, HI   300   
09/09/10 Vo Thanh Nhan   100   
09/22/10 Vuong Bay & Tu Tran   100   
09/01/10 Tu Sinh/chăm sóc bên trong 450   mỗi tháng 
09/02/10 vận chuyển/ insurance 500   mỗi năm 
09/09/10 Sửa Chữa TV* 2,100     

09/30/10 Gas Điện Phone Thiền Viện VK 203     

  Tổng Cộng Chi & Thu:  3,253 5,442   

09/26/10 Pham T. Thuy Trang, Úc   50   

09/26/10 Tran T. Nga, Úc   100   

09/26/10 Tran Henry, Úc   100   

  Tổng Cộng tiền Úc Châu:   250   
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Thông báo của Hội Ái Hữư Vô Vi Đức Quốc 

Hanau ngày 12/10/2010 
 
Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến các Bạn đạo thế giới kết quả bầu cử Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 
2010-2012 như sau: 
 
Hội trưởng: Nguyễn Văn Quan  
Phó hội trưởng nội vụ: Trịnh Đình Oát 
Phó  hội trưởng ngoại vụ: Chong thị Lệ Hoa.  
Thủ qũy: Trần  thị Xuân Thu 
Thư ký: Nguyễn thị Anh Đào 
  
Hội trưởng  
Nguyễn Văn Quan 
 
ĐC liên lạc:  
Nguyễn Văn Quan – Kantstraße 18 – D-63454 Hanau 
ĐT: 0049-6181-28988 
E-Mail: vqnguyen@gmx.de  
 

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc 
 
Vào ngày 26 tháng 09 2010 bạn đạo hộp tại Thiền Đường Nam Tây Úc sau khi thiền xong vào lúc 1:00PM 
để bầu cử lại ban tổ chức cho nhiệm kỳ 2010 – 2012 
 
Thông  qua buổi bầu cử của Hội bạn đạo đả vui vẻ đề cử và bầu cử 
 
Kết  quả bầu cử như sau: 
 
Hội Trưởng:  Lê Thị Thanh Phượng 
Hội Phó Ngoại Vụ: Phan Văn Cam 
Hội Phó Nội Vụ: Vũ Khanh Tường 
Thủ Quỹ:  Lê Tấn Quyên 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc xin thông báo đến toàn thể bạn đạo Vô Vi khắp thế nơi để kính tường và xin 
được sự giúp đỡ, và cộng tác trong việc phục vụ cộng đồng Vô Vi. 
 
Kính trình lên Đức Tổ Sư và Đức Thầy soi sáng cho chúng con có nhiều nghị lực để phục vụ công việc mà 
các bạn đạo giao phó cho được tốt đẹp 
 
Kính thông báo 
HAHVV TÂY ÚC 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Trần thị Lý (bác Thành), sinh ngày 12 tháng 7 năm 
1924, mất lúc 20 giờ ngày thứ hai 11 tháng 10 năm 2010 (nhằm ngày 4 tháng 9 năm Canh Dần) tại nhà 
thương Tàu ở Montréal, hưởng thọ 87 tuổi, được về cõi thanh nhẹ. 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
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Báo Cáo Tài Chánh - Đại Hội Phân Minh Đời Đạo 2010tại Las Vegas, Nevada 
 

Ngày 15 tháng 10 năm 2010 
 
Kính gởi toàn thể  quý bạn đạo tham dự Đại Hội, 
 
 Trước tiên, chúng con thành tâm ghi ân Đức Thầy đã quang chiếu cho chúng con được hưởng 
những ngày Đại Hội tràn đầy thanh nhẹ và thanh quang điển lành.   
 

Chúng tôi cảm ơn tất cả quý bác, quý anh chị, quý bạn trẻ, đã phát tâm đóng góp nhiều tháng trước 
khi Đại Hội khai mạc để thực hiện những tài liệu tu học làm quà cho bạn đạo trong ngày Tết Vô-Vi. Chúng 
tôi cùng cảm ơn tất cả quý bạn đã phát tâm tài lực, công sức để giúp chúng tôi thực hiện một Đại Hội tốt 
đẹp phục vụ cho chung, không sao kể hết được.  Chúng tôi vô cùng cảm kích và ước mong quý bạn sẽ tiếp 
tục đồng hành với chúng tôi trên con đường phục vụ cho chung. 

 
Sau đây là bản báo cáo tài chánh cập nhật hóa sau khi chúng tôi nhận được các hoá đơn sau cùng 

của các dịch vụ tại Khách Sạn Đại Hội.   
 

I. Tổng kết THU :     246,882  USD  
  
II. Tổng kết CHI PHÍ:           - 235,031  USD 

                                          ___________________ 
III. Còn       11,851  USD** 

 

**  Số tiền còn dư nhờ Khách Sạn ENCORE đã bớt cho BTC chi phí Audio-Video trong 
phòng họp, và đã bớt rất nhiều chi phí khác như giá tiền ăn cho trẻ em, không tính tiền thuê 
địa điểm ăn sáng v..v..., và BTC đã tiết kiệm tối đa tất cả các chi phí. Chúng tôi sẽ sử dụng số 
tiền dư 11,851 USD để đặt tiền giữ chỗ du thuyền Âu Châu 2011, và lệ phí du thuyền hoàn 
toàn không tính thêm chi phí đại hội như chuyên chở bạn đạo, audio-video, trang trí , v.v.. 
và sẽ chi dùng từ số tiền dư năm nay để tiết kiệm tối đa cho bạn đạo. 

 
Chi phí gồm có: 
   
1. Chi phí Khách Sạn (phòng ngủ, ăn uống, chi phí Audio-Video (ánh sáng, âm thanh, 

projectors cho sân khấu, chi phí hội trường),  internet cho webcast, chi phí bảo hiểm,v..v… : 
201,847 USD     

2. Ăn trưa bên ngoài, xe bus chuyên chở ăn trưa và ăn tối, chi phí đi tour Grand Canyon:  
22,199 USD 

3. Máy móc Audio, chi phí chở máy móc, mướn máy thông dịch: 6,431 USD  
4. Chi phí linh tinh đại hội (trang trí, Logo, bưu điện, ấn loát cẩm nang, chuyển vận v..v…): 

4,554 USD  
 
Chúng con xin đảnh lễ Đức Thầy trong tâm, và thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đạo.  
Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội Trí Tâm Tự Thức 2011 trên du thuyền Âu Châu, 
 
Kính thư, 
 
BTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế  
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Đúc Kết Bình Phẩm Đại Hội  “Phân Minh Đời Đạo” 2010 
 

 
Quý đạo hữu kính mến, 
 
Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý đạo hữu tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 29 « Phân Minh Đời 
Đạo » đã điền phiếu bình phẩm và đóng góp ý kiến xây dựng cho Đại Hội.  
Sự nhiệt tình ủng hộ của quý đạo hữu sẽ giúp chúng ta càng ngày càng vững mạnh hơn. Chúng tôi sẽ cố 
gắng thực hiện những gì có thể làm được trong khả năng chúng tôi để đáp ứng nhu cầu chung ... 
 
Kính thương, 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 

 
 

   Rất tốt Tốt Tạm được Không tốt Bỏ trống TC 
Chuyển vận 201  61  2    13  277 

Tiếp Tân 213  52  2  1  9  277 

Phòng ngủ 233  37  3    4  277 

Phòng họp 236  36  1    4  277 

Trang trí 212  55  6    4  277 

Ăn Uống 184  78  12  1  2  277 

Chương trình  

Đố Vui Để Học 218  53  1    5  277 

Pháp Lý PPCP 227  44  1    5  277 

Thiết Thực Tu Hành 222  52  1    2  277 

Vấn Đạo Tu Học 225  50      2  277 

Văn nghệ 196  63  3    15  277 
 
 

Đúc Kết Những Ý Kiến Đóng Góp của Bạn Đạo ở ĐH “Phân Minh Đời Đạo” 2010 
 

 
Tổng Quát 
 

1. Thank you. 
2. Ban tổ chức đã cố gắng vượt mức để giúp đỡ Đại hội được hoàn chỉnh, vui vẻ, bổ ích.  Xin cám ơn 

Ban tổ chức thật nhiều. 
3. Xin chân thành cảm tạ BTC đã phục vụ bạn đạo với tất cả chân tâm.  BTC đã góp nhiều ý kiến tốt 

đẹp để thay đổi và thực hiện một chương trình tu học vô cùng quý giá, nhắc nhở những lời vàng 
ngọc của Đức Thầy.  Bầu không khí ĐH rất là vui tươi, sống động, bạn đạo cảm nhận sự hiện diện 
điển quang của vị Thầy kính yêu.   

4. Kính trọng và cảm tạ. 
5. Cố gắng. 
6. Tổ chức rất tốt,  không chê. 
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7. Ban tổ chức làm việc rất tốt.  Đại hội thành tựu viên mãn.  Thành thật cảm ơn Ban tổ chức đã chu 
toàn trách nhiệm Đức Thầy đã giao phó.  Đa tạ. 

8. Rất vui. 
9. Bạn đạo rất hoan hỷ và cảm động. 
10. Đại hội năm 2010 vui quá. 
11. Không mong gì hơn. 
12. Mọi thứ đều tốt, không có chi hết. 
13. Mọi người đều vui vẻ và rất thanh nhẹ theo dõi từng chi tiết rất hay và linh động.  Thành thật cám 

ơn ban tổ chức. 
14. Xin Ban tổ chức tiếp tục, đừng có ai từ chức nhé.  MC 
15. Tôi rất hân hạnh được tham dự lần Đại hội nầy, thành thật cảm ơn ban tổ chức, chúc ban tổ chức 

đạt được thành công trong mọi phương diện.  Cám ơn thật nhiều.   
(Một bạn đạo Boston) 

16. Đa tạ cảm ơn ban tổ chức và bạn đạo rất nhiều.  Mong sao chúng ta giữ mãi mãi tinh thần đoàn kết 
để tiếp tục tổ chức Đại hội.  Chúng ta đã và đang trưởng thành, đó là điều làm cho Thầy Tổ vui 
lắm.  Mong thay. 

17. Thành tâm cảm ơn BTC phục vụ rất tốt. 
18. Rất tốt-Cám ơn- Đa tạ ban tổ chức. 
19. Thành thật biết ơn toàn ban tổ chức đã tạo ra một ngày Tết Vô Vi thật hoàn mỹ.  Biết ơn. 
20. Rất tốt. 
21. Một năm thật đẹp, đầy thanh điển mọi điều từ tu học cho đến văn nghệ.  Cám ơn Ban tổ chức! 

(Utah) 
22. Rất tốt. 
23. Nên cố gắng hơn nữa 
24. Cố gắng thêm. 
25. Xin cảm tạ ban tổ chức. 
26. Rất cám ơn ban tổ chức đã giúp cho bạn đạo được hưởng những ngày vui trọn vẹn. 
27. Ban tổ chức Đại hội đã làm tròn nhiệm vụ một cách tốt đẹp, hy vọng trong tương lai sẽ khắc phục 

những khuyết điểm nếu có. 
28. Rất tốt, cám ơn Ban tổ chức rất nhiều. 
29. Chúc Ban tổ chức vượt qua mọi gian nan. 
30. Thank you so very much for the serving of all of serving are very very good. 
31. Cám ơn Ban tổ chức rất nhiều. 
32. Cám ơn. 
33. Cám ơn ban tổ chức rất nhiều. 
34. Thành tâm cảm ơn BTC phục vụ rất tốt. 
35. Mong sao những đại hội kế tiếp lại càng tốt hơn. 
36. Everything good.  I hope BTC keeps everything as usual.  I appreciate everything. 
37. Rất biết ơn và cảm động bởi sự làm việc rất hoàn hảo và hết tâm sức của BTC Đại Hội.  Thanks 

again. 
38. Tất cả đều được bạn đạo hài lòng, vừa ý.  Thành thật cám ơn ban tổ chức. 
39. Thành thật cảm ơn BTC đã tổ chức ĐH năm nay thật hoàn hảo. 
40. Tiếp tục như vậy và có ca sĩ Sơn Ca rất vui. 
41. Hãy lắng nghe ý kiến bạn đạo nhiều càng tốt hơn. 
42. Các trưởng ban (như ban chuyển vận, trật tự, tiếp tân, văn nghệ,..) nếu cần sự giúp đỡ từ phía bạn 

đạo, nên đăng trên Led Weekly vài tuần trước Đại hội để các bạn đạo hưởng ứng giúp đỡ cho công 
việc trôi chảy hơn. 

43. Ban tổ chức nên phân chia việc ra làm để tất cả các bạn đạo phát tâm cùng đóng góp. 
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44. Tôi xin góp ý ban tổ chức cứ yên tâm làm việc đạo.  Cám ơn rất nhiều. 
45.    

 Chụp hình lưu niệm trước chương trình văn nghệ (sau buổi họp mặt buổi chiều) 
 Xin BTC có vài phút tưởng niệm đến Đức Thầy trước khi bước vào chương trình. 
 Chương trình văn nghệ nên chia đều mỗi buổi tối để bạn đạo có trọn vẹn buổi chung thiển trong 
đêm chia tay. 

46. Thành thật cám ơn Ban tổ chức đã tận tâm trong trách vụ. 
47. Đại hội đời đạo phân minh đã được thành công tốt đẹp. 
48. Thực hiện tốt lời dạy của Thầy. 
49.  

 Cần phòng thiền được im lặng thêm. 
 Bạn đạo cần ẩm thực chung, không nên chia rẻ. 
 Cần phải theo đúng giờ đã ấn định trước. 

50. Cần có bàn ghế: hình Thầy như xưa.  Văn nghệ cũng để bàn Thầy ngồi (như cũ), ngoài ra rất xuất 
sắc.  Ban tổ chức rất linh động đáp ứng với hiện tình cam go, tuy vậy ban tổ chức rất là thanh tịnh 
vui hòa trong mọi tình huống.  Rất cảm động và biết ơn. 

51. Tất cả quý đạo hữu đã hết lòng phục vụ cho ĐH, nhất là Ban Chuyển Vận cũng như Ban Kỹ Thuật 
Âm Thanh, hình ảnh, cũng như công phu cắt xén phần hình ảnh trình bày câu trả lời của Đức Thầy 
cho từng câu hỏi. 

 Thành thật cảm ơn tấm lòng phục vụ bất vụ lợi của quý đạo hữu.  Mong rằng BTC vẫn như cũ 
và phục vụ (ngày càng tốt), không có nghĩa là không tốt. 

 Xin Đức Thầy ban ơn điển cho BTC. 
 Thành thật cảm ơn BTC. 

52. Phần tổ chức bầu cử Ban tổ chức Đại hội Vô Vi quốc tể không kỹ, không thể hiện nguyên tắc dân 
chủ.  Cần khắc phục. 

53. Cảm nghĩ về Đại hội: 
 Đừng tiếp tục phung phí chọn khách sạn quá xa hoa như Encore.  Đáng lẽ có thể làm giá đại hội 

rẻ hơn và cho bạn đạo ăn tất cả mọi bữa chung, như khóa sống chung bên Đức; cần khách sạn 
đủ tiện nghi chứ đâu cần lãng phí mướn Encore. 

 Thầy dạy “Phân Minh Đời Đạo”, đời là hướng ngoại, đạo là hướng nội.  Chúng ta không nên 
làm Đại hội trở thành một dịch vụ du lịch xa hoa và càng đi chơi hướng ngoại nhiều, càng khó 
hướng nội, khó tập trung tu thiền và khó trì niệm Phật. 

 Từ Đại hội Montréal 2008, Dallas 2009 và năm nay, ban tổ chức làm việc tận tâm và tốt đẹp, 
không cần bầu ban tổ chức đại hội cho thêm mất công (như vài bạn đạo đề nghị).  Vả lại mỗi vị 
trong 8 hội trưởng đã được địa phương của họ bầu rồi.  Cám ơn tất cả các bạn đã đóng góp cho 
đại hội. 

54. Việc bầu cử cho hai nơi tổ chức Đại hội và bầu lại Ban tổ chức Đại hội không đúng.  BTC đã tự ý 
lựa chọn và quyết định dùm cho bạn đạo.  Yêu cầu hội trưởng của mỗi địa phương trước khi ra 
quyết định, phải thông báo trên Led Weekly để bạn đạo được đóng góp để có tính dân chủ. 

55. Nên chọn nơi làm Đại hội vừa thôi để khỏi tốn nhiều tiền BĐ đi tham dự một ĐH Tâm linh. 
56. Tiếp tục tổ chức.  Rất mong muốn được có ĐHVV trên đất Mỹ 
57. Đại hội du thuyền 2011 xin được tổ chức vùng miền Nam Âu châu cho được ấm áp hơn cho người 

già vào thời gian tháng 9.  Xin cám ơn. 
58. Ban tổ chức rất tốt, nhất là ban kỹ thuật làm việc rất cực và công phu.  Nhưng có 1 điểu là khi chọn 

địa điểm cho Đại hội năm tới, có vẻ độc tài và đặt BD vào việc đã rồi.  Xin BTC giải thích rõ rang 
khi chọn địa điểm. 
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59. Ban âm thanh tốt.  Cần chọn địa điểm, cần nên cho list trước khi đến Đại hội.  Bạn đạo địa phương 
nên cho ý kiến cho địa điểm trước và bầu tại Đại hội và sau đó.  Cần có hình Đức Thầy tại hội 
trường. 

60. Nếu địa phương nào muốn tổ chức ĐH 2012 nên đăng lên Led Weekly cùng bài giới thiệu 4 tháng 
trước Đại hội để bạn đạo có thể bầu cử trong Đại hội. 

61.  
  Thông báo quan trọng và bầu cử nên làm buổi sáng để đông đủ người tham dự.  Nên cho bạn 
đạo thời gian để nạp địa điểm đại hội cho năm sau để có nhiều nơi chọn lựa cho bạn đạo.  

  Nên ăn chay trong 3 ngày Đại hội, nếu có ăn ở ngoài cũng nên chọn nơi đầy đủ món ăn chay. 
 Nên có giờ ngồi thiền sáng. 

62. Nếu có thể được, nên tổ chức đại hội trong 6 ngày kể cả ngày đi và ngày về.  Nên tổ chức vào dịp 
có ngày lễ như Thanksgiving, Christmas, thời gian học sinh nghỉ học—bạn đạo chỉ cần xin phép 
nghỉ 2 ngày là có thể dự suốt đại hội.  Cha mẹ có thể cho con em học sinh tham dự Đại hội. 

63. Yêu cầu BTC/ĐH thời gian dài hơn, nếu được. 
64. Thêm giờ thiền từ 11pm. 

Thêm ngày ĐH 
65. Hãy lắng nghe ý kiến từ bạn đạo thế giới nhiều hơn khi có quyết định cuối cùng và chịu trách 

nhiệm. 
 

Lễ Khai Mạc 
66. Không cần đặt bàn chủ tọa và hình Thầy. 
67. Nên bổ túc thêm cờ, bàn và ghế cho Thầy. 
68.  La photo du maitre doit être exposé sur l’hotel avec son fauteuil comme si it est présent parmi 

nous. 
69. Cần phải có lễ rước ảnh Đức Thầy và cờ Vô Vi trong ngày khai mạc Đại hội. 
70. Cần lễ rước ảnh Đức Thầy và cờ Vô Vi. 
71.  

 Kính gởi BTC.  Chúng tôi một số BĐ yêu cầu BTC đừng nên lập bàn và để hình Thầy.  Xin giữ 
y tình trạng như kỳ PMĐĐ này. 

 Vì chúng tôi nghĩ Thầy vẫn còn sống mãi với chúng tôi.  Việc lập bàn, để hình Thầy, chúng tôi 
thấy không cần thiết, phải nhắc nhở nhớ là Thầy mất. 

 Thành thật cảm ơn BTC. 
72. Need to present VoVi flag and also picture of Master. 
73. Nên giữ truyền thống rước cờ Vô Vi mỗi năm và y phục màu trắng. 
74. Nên tiếp tục như vậy.  Không nên để hình Thầy và tập trung trên đỉnh đầu để tưởng nhớ Thầy. 
75.  Cần có rước cờ làm cho buổi khai mạc linh thiêng hơn. 
76. Cần phải có hình Đức Thầy và lễ rước cở Vô Vi trong ngày khai mạc. 
77. Lễ rước cờ Vô Vi nên giữ, đó là truyền thống rất linh thiêng và huyền nhiệm. 
78.  Ngày khai mạc ĐH cần rước cờ và có ảnh của Thầy. 
79. Ngày khai mạc ĐH, yêu cầu BTC rước cờ Vô Vi và hình Thầy (Đức Vĩ Kiên). 
80. Nên mặc toàn đồ trắng ngày đầu của Đại Hội. 
81. Rước cờ phải có hình Đức Thầy.   

Làm cái lễ tưởng niệm đức Thầy trước khi ăn uống (chỉ ăn uống mà không có làm lễ tôi thấy vô 
phép…!?!) 

82. Chúng ta nên rước di ảnh của Thầy cùng lúc rước cờ Vô Vi; tưởng như Thầy còn tại thế đến dự Đại 
hội.  Ban tổ chức Đại hội cần thông tin về vấn đề bầu cử trong cẩm nang gửi đến bạn đạo đi tham 
dự ĐH. 

83. OK có rước cờ, di ảnh của Thầy và bản thuyết trình của Thầy. 
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84. Cần hình Thầy và bàn trên sân khấu. 
85. Nên đồng phục trắng. 
86. Cờ Vô Vi trong ĐH. 
87. Yêu cầu giữ nguyên cách tổ chức như kỳ PMĐĐ, tức là không nên lập bàn để hình Thầy, để chúng 

tôi nghĩ là Thầy vẫn còn sống mãi với chúng ta (chiếu video). 
88. Cần thiết đi cờ và hình Thầy, bàn ghế cho Thầy, như là có sự hiện diện của Thầy-đồ trắng đồng 

phục, ăn chay trong những ngày Đại hội, nên ăn chay cho ấm cúng hơn. 
89. Đại hội cần có rước cờ và ảnh của Thầy, cần có bàn trên sân khấu, như có Thầy hiện diện, đồ trắng 

vào ngày khai mạc, ăn chay trong những ngày Đại hội, ăn chung với nhau cho được ấm cúng hơn. 
90. Duy trì rước cờ Vô Vi, đặt bàn, hình Thầy trên khán đài. 
91. Cần bàn thờ và hình của Thầy. 
92. Xin ban tổ chức luôn giữ đúng theo những đại hội trước phải có hình Đức Thầy-- có rước cờ Vô 

Vi-- bàn thờ Vô Vi.— Cám ơn. 
93. Duy trì rước cờ Vô Vi, đặt bàn, hình Thầy trên khán đài. 
94. Cần rước cờ, Thầy; yêu cầu có hình Đức thầy và bàn thờ. 
95. Cần rước cờ và có hình Thầy và bàn thờ.  
96. Xin để hình Thầy trong những ngày đại hội. 
97.  

 Cần bàn thờ của Thầy (hình của Thầy) 
 Cần quốc kỳ của Vô Vi. 

98.  
 Ăn buffet rất tốt và nhanh, Mỹ phục vụ ăn uống rất chậm, rất lâu, mất nhiều thì giờ chờ       nó 
đem đến 1 món ăn, nên bỏ việc ăn uống có phục vụ đem đến.   

 Đề nghị Đại hội có treo hình Đức Thầy trên hội trường. 
99. Nếu ĐH có tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thầy, thì mong BTC tổ chức lễ ở buổi sáng.  Nếu được ước 

mong BĐ bận đồng phục màu trắng cho thêm phần trang nghiêm và long trọng.  Không nên tổ chức 
vào buổi chiều tối. 

 
Chương Trình 

1. Đại hội lần nầy phần tu học đào sâu giúp ích rất nhiều và là hành trang tu học cho nhiều bạn đạo 
mà từ lâu còn kẹt trong phần niệm Phật, soi hồn và chiếu minh.  Phần chuẩn bị quá công phu đầy 
đủ.  Thành thật cảm ơn rất nhiều. 

2. Các câu vấn đạo được Đức Thầy trả lời qua màn hình là quá tốt.  (Nguyễn Thanh Hà-Atlanta) 
3. Ban tổ chức soạn các câu hỏi rất thiết thực, giúp ích cho toàn thể bạn đạo rất rất nhiều trên đường 

tự tu tự tiến.   
4. Cho thêm phần “Thiết Thực Tu Hành”. 
5.  

 Bế mạc ĐH trước tiệc và văn nghệ. 
 Cho thêm ngày cho văn nghệ 
 Chương trình tu học chung quá quá tốt, xin BTC giữ nguyên như vậy hay phát triển cho tốt hơn. 

6. Khi BĐ sinh hoạt tu học, xin BTC yêu cầu BĐ không nên đề cập đến các tôn giáo khác hoặc các vị 
Thiền sư khác.  Chúng ta chỉ nên nghiên cứu sâu xa Pháp Thiền của Tổ Sư và Đức Thầy Tám mà 
thôi. 

7. Mỗi BĐ tham dự ĐH, xin BTC làm 1 phiếu bỏ vào 1 hộp, khi nào cần BĐ lên sân khấu cho sinh 
hoạt tu học, thì bốc vào trong hộp để chọn lựa.  Nếu có quà thì phát luôn. 

8. Khi có “Đố vui để học”, để tiết kiệm thì giờ, thì chỉ nên đọc câu hỏi, BĐ trả lời, sau đó cho xem 
câu trả lời của Đức Thầy.  Không cần phải giải thích thêm dài dòng. 

9. Cần thông báo chương trình ĐH trên LED. 
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10. Xin thêm mục các hội trưởng tường trình thành quả tu học ở các địa phương, để bạn đạo rút kinh 
nghiệm.  Xin giới hạn việc lên phát biểu có thời gian, vì có nhiều vị lên nói quá nhiều và đi lạc đề. 

11. Xin đối xử với bạn đạo nhẹ nhàng hơn, tôn trọn hơn-- tránh cảnh đôi chối càng nhiều càng tốt-- tạo 
điểu kiện cho bạn đạo thoải mái cởi mở phát biểu và không bị phán xét. 

12. Anh Bảo nói đạo rất hay, nhưng cần ngắn gọn lại để dành thời gian cho bạn đạo đóng góp. 
13. 7 chương trình xin tăng thêm nếu có thể dược vì rất cần thiết. 
14. Năm tới xin có chương trình cho bạn đạo nói ấn chứng và phòng ngủ xin có nước uống. 
15. Cho thêm giờ tu học. 
16. Có hai bạn đạo phát phiếu không được tốt.   Phát rất chậm và không hợp lý.  Ngoài ra mọi việc đều 

rất tốt. 
17. Xin ban tổ chức giới hạn bạn đạo phát biểu quá dài, chưa khai thác bạn đạo được mời lên để ngồi 

không quá tội nghiệp. 
18. Giới hạn những bạn phát biểu quá dài và ngoài đề tài. 
19. Chương trình Đại hội cần phải có thêm phần góp ý của các bạn đạo. 
20. Xin thay đổi chương trình tu học mới lạ hơn như cho nghe ấn chứng. 
21.  

 Cần nhiều thời gian hơn (số 7) 
 Lắng nghe ý kiến đóng góp, giải quyết rõ rang.  Có người đóng góp ý kiến nhiều lần, người 

khác đóng góp lại hết thời gian.  Thành thật cảm ơn.  Nam mô a dì đà Phật. 
 

 
Trang Trí 

22. Bạn đạo của Vô Vi đều có mặt ở toàn quốc, vì vậy mỗi năm chúng ta đều thấy biểu hiện của Đại 
hội Vô Vi (quốc tế).  Tôi xin được góp ý, nếu có thể quá thừa thải thì xin Ban tổ chức hãy bỏ qua.  
Trên bảng nếu có thể ghi nhiều ngôn ngữ như:  Anh ngữ, Pháp ngữ, và Trung hoa,…. 

23. Trang trí thiếu câu đối.  Nên có thêm màn thi đua làm câu đối.  Câu đối là một bộ môn của văn hóa 
Việt nam.  Vào www.google.com tìm kiếm “Câu đối Việt nam” sẽ ra nhiều information. 

 
Chuyển Vận 

 
24. Chuyển vận/tiếp tân needs more people to assist. 
25. Ban chuyển vận cần người đưa đón bạn đạo thay vì để bạn đạo dùng taxi hay shuttle để bạn đạo 

không cảm thấy bỡ ngỡ khi đến phi trường. 
26. Ban chuyển vận nên mở phone mỗi khi gọi, vì nhiều bác già yếu tới phi trường là lo lắng nhiều, chỉ 

khi nào gặp được Vovigroup đón là mừng rỡ lắm.  Ngày đầu tiên xin có được nước uống.  Cám ơn. 
 
Văn Nghệ 

27. Trẻ con hát rất vui. 
28. Xin sắp xếp cho chương trình văn nghệ có nhiều thì giờ hơn cho những Đại hội tới để các anh em 

có cơ hội trình bày công phu tập dợt đóng góp của ban văn nghệ. 
29. Văn nghệ nên tập nhiều một chút, nên thêm chuyện giễu để cười cho vui hơn 1 chút. (Chị Maumet) 
30. Văn nghệ có là tốt rồi, dùng tất cả tâm sức mà làm, thì rất là quí hóa lắm.  Một ngày sẽ 1 tiếng thêm 

tự tu, tự tiến, tự túc là như vậy. 
31. Văn nghệ nhạc quá lớn không nghe ca sĩ hát, xin cho bạn đạo nói ấn chứng. 
32. Đã dành thêm thời gian cho văn nghệ ☺.  Cám ơn nhiều. 
33. Không nên kéo dài tiết mục nào trong chương trình cho bạn đạo có thì giờ để nghỉ ngơi. 
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Phòng Ngũ 
34. Cần được cung cấp nước sôi để uống trà, cà phê khi ở trong khách sạn.  
35. Năm tới xin tủ lạnh trong phòng ngủ. 
36. Phòng ngủ và phòng họp quá lãng phí.  Làm du thuyền sẽ quá hao tốn cho bạn đạo mua vé từ Mỹ 

và Canada phải mua vé máy bay qua Âu châu sang năm.  Tiệc đêm cuối đồ ăn không ngon, đắt tiền 
thật uổng. 

 
Trật Tự 

37. Ban trật tự nên tế nhị, và nhẹ nhàng. 
38. Trong khi ở trong hội trường, còn công bố vấn đề, tất cả bạn đạo phải chịu khó ngồi nghe, không 

được người ngồi, còn người khác đứng dậy ra về, không trật tự. 
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