Số: 939 Ngày: 7 tháng 7 năm 2013

Lý Trời
Lý Trời sâu đậm giải tâm sầu
Nguyên lý Trời Ðất ban lan rộng
Tình người rất quí nên xây dựng
Trung tín thành tâm rất vui mừng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 18/9/2003 đến 24/9/2003
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) Haønh trình lieân tuïc kích ñoïâng coù haïi khoâng?
2) Baát an baèng caùch naøo?
3) Taïi sao loän xoän?
4) Quaân bình ñeå laøm gì?
5) Laøm sao quaùn thoâng ñöôïc?
6) Söï thaáy do ñaâu maø coù?
7) Taïi sao phaœi chòu muø?
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1) Montreal 18-09-2003 7:15AM
Hoœi: Haønh trình lieân tuïc kích ñoïâng coù haïi khoâng?

2) Montreal 19-09-2003 4:55AM
Hoœi: Baát an baèng caùch naøo?

Ñaùp: Thöa haønh trình lieân tuïc kích ñoäng raát coù haïi
cho taâm baát an
Keä:
Taâm thaân baát an raát baøng hoaøng
Theå hieän chôn taâm trí baát an
Khoù thöùc chôn hoàn qui ñoäng loaïn
Khoù tu khoù tieán laïi baøng hoaøng
3) Montreal 20-09-2003 3:50AM
Hoœi: Taïi sao loän xoän?

Ñaùp: Thöa baát an baèng taâm trí roâùi loaïn
Keä:
Maát quaân bình khoù phaân haønh trieát
Trieát lyù khoâng thoâng töï haïi mình
Taän ñoïâ khoâng coøn gaây ñâoäng loaïn
Taâm khoâng thaønh duyeân khoâng thaønh ñaït

Ñaùp: Thöa taïi vì trí taâm maát quaân bình
Keä:
Trí taâm baát oån maát quaân bình
Khoù tieán khoù tu haïi chính mình
Duyeân ñaïo tình ñôøi khoâng ñaït ñöôïc
Khoâng minh ñôøi ñaïo chaúng töï minh

Ñaùp: Thöa quaân bình ñeå phuïc vuï taâm thaân
Keä:
Thöïc haønh chôn phaùp trí phaân minh
Giaœi toœa phieàn öu giuùp chính mình
Löu luyeán tình ñôøi khoâng loái thoaùt
Bình taâm thanh tònh töï phaân minh

5) Montreal 22-09-2003 6:06AM
Hoœi: Laøm sao quaùn thoâng ñöôïc?

6) Atlantic Cit 23-09-2003 11:30AM
Hoœi: Söï thaáy do ñaâu maø coù?

Ñaùp: Thöa phaœi thaønh taâm phuïc vuï thì môùi coù cô
hoäi quaùn thoâng.
Keä:
Quaùn thoâng saùng suoát töï tham toøng
Qui hoäi taâm linh töï giaœi voøng
Khai trieån chính mình qui một moái
Bình taâm thanh tònh tieán töø hoài

Ñaùp: Thöa söï thaáy töø maét saùng thaáy.
Keä:
Maét saùng oåœn ñònh thaáy roõ raøng
Bình taâm nhaän thöùc caœm ñaøng hoaøng
Thöïc haønh chaùnh phaùp taâm an laønh
Ñaïi nguyeän chôn haønh ñi tôùi ñích

4) Montreal 21-09-2003 4:35AM
Hoœi: Quaân bình ñeå laøm gì?

7) Atlantic City 24-09-03 4:32AM
Hoœi: Taïi sao phaœi chòu muø?
Ñaùp: Thöa taïi thaàn kinh caëp maét baát thoâng
Keä:
Thaàn kinh caëp maét khai thoâng ñaàu
Loaïn xaï maét môø khoâng tieán böôùc
Böïc boäi chính mình caøng chuyeån ñoäng
Töï mình xeùt xöœ chuyeån moät loøng
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY

Tình thương vô tận
Tình thương cao đẹp thức tâm
Thành phần ô trược tạo lầm tạo sai
Tiến lên thức tỉnh hoài hoài
Trong không mà có, lập đài ngộ tâm
Yêu Cha thức tỉnh chơn tâm
Yêu hoài không ngán yêu tầm điển thanh
Cha Trời phân giải thực hành
Lấy không làm đích đạt thành Chơn Như
Chuyện đời lở khóc lở cười
Chuyển cho thức tánh người người phải theo
Ðấu tranh tranh đấu vẫn nghèo
Vì hồn chưa tỉnh vẫn theo cảnh đời
Thức tâm dọn gánh tự rời
Qui về nguồn cội đời đời an vui
Thế sanh ý chí rèn trui
Trong đời có đạo an vui tấm lòng
Chẳng còn sống cảnh phập phồng
Thế gian trường học tạm tòng tạm đi
Chẳng còn động loạn sân si
Qui y chơn pháp ta thì thức tâm
Cùng chung nhịp thở tự tầm
Từ Đời qua Đạo chẳng lầm chẳng sai
Biết hồn biết vía mới tài
Tự thâu tự phóng chờ ngày ra đi
Di Ðà Lục Tự hợp thì
Niệm cho khai triển sân si chẳng còn
Tình thương cao cả véo von
Gọi về thanh cảnh lòng son vững bền
Trong ta có sẵn đạo nền
Quân bình tiến hóa chẳng quên Cha Trời
Ngài đang thực hiện nơi nơi
Giúp cho nhơn loại tự rời tham sân
Chung lo chung tiến góp phần
Giải mê phá chấp khai tầng cảm giao
Nằm trong nguyên thức nhiều màu
Người giàu phải chịu đớn đau cảnh này
Cùng chung trao đổi hằng ngày
Sửa mình tiến hóa giữa Thầy giữa ta
Sống trong khí giới ôn hòa
Tình thương đạo đức chẳng xa Cha Trời
Cùng chung xây dựng mở lời
Thương yêu mọi trạng lập đời văn minh
Nằm trong qui luật của mình
Tự hành tự triển tâm linh hợp hòa
Chẳng còn oán trách lo xa
Tự hòa tâm thức lập đà tiến lên
Luật Trời vẫn giữ vững bền
Dìu người tiến hóa chẳng quên Cha Trời
Thành tâm thực hiện đời đời
Quân bình đời đạo sống nơi an toàn

Xác thân giải trược tọa thoàn
Một đàng tiến hóa mới an tấm lòng
Chẳng còn lệ thuộc tham tòng
Qui về nội thức chẳng còn si mê
Thực hành tự hướng trở về
Quê xưa chốn cũ chẳng mê bận lòng
Tự mình hành triển khai thông
Trở về thanh tịnh chơn lòng đạt an
Ðạo đời biến chuyển nhiều màn
Cơ Trời vẫn chuyển khai đàng dìu sinh
Tình thương ban rãi chơn tình
Rõ mình rõ đạo chơn tình thực hư
Tự gom ý chí chẳng lười
Cười cho nhân loại người người đảo điên
Thi đua lường gạt tạo phiền
Giữ tâm động loạn theo tiền giết nhau
Chẳng còn tình nghĩa trước sau
Khó thành lại bại càu nhàu nội tâm
Khí Trời giao cảm uyên thâm
Dìu cho nhân loại tự thầm tiến lên
Gạt mình lại khóc lại rên
Chẳng còn sung sướng như bên quê nhà
Chẳng còn trực tánh thực thà
Khổ rồi lại khổ chẳng hòa được ai
Trách trời trách đất trách hoài
Chẳng còn thương tiếc tự đày lấy thân
Quên hình Thượng Ðế ân cần
Nhắc cho nhân loại góp phần dựng xây
Không tu lại muốn biết Thầy
Biết luôn Thượng Ðế ngày ngày làm sai
Quên mình lại giống như Ngài
Không lo gánh vác chỉ xài không thu
Ðiển hòa hỗ trợ cái ngu
Tự mình ràng buộc thân tù đa đoan
Chẳng lo phán xét luận bàn
Chỉ lo tham dục lập đàn khổ đau
Cực hình giao cảm trước sau
Ðối đầu nghịch thuận nhiệm mầu quang khai
Biết mình mới thật là tài
Thanh bình tiến hóa ngộ Ngài ngộ ta
Ðiển thanh truyền cảm chan hòa
Giải mê dẹp loạn thật thà qui y
Trở về khung cảnh uy nghi
Nằm trong nội thức tâm thì sáng an
Ðời là cảnh khổ tạo màn
Tự che không tiến khó ban chơn tình
Thực hành điêu luyện mới minh
Trách mình khai triển tự minh lý Trời
Ba Ngôi đặt để nơi nơi
Thượng, Trung, với Hạ do Trời ân ban.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng.
Paris, 17-12-1981
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHAY MẶN 21
Thầy giảng về chay măn
Người đời cho ăn chay là khổ, ăn mặn là sướng, nhưng mà ngược lại, vì người ta chưa thanh
tịnh, không thấy chứ kỳ thật ăn mặn là các bạn đang ăn cái thịt con thú, mà con thú trước khi chết nó
cũng động loạn, máu huyết nó động loạn. Mọi ngày các bạn rước sự động loan qua lỗ miệng các bạn,
phân phối trong ngũ tạng, làm cho trí óc của các bạn thiếu minh mẫn.
Ngày hôm nay các bạn thức tâm các bạn ăn chay thì các bạn lấy, cũng là trong sống cắt, chiên,
mà xào, nấu, mà nướng mới bỏ vô miệng được, cũng từ cái sống đi cái chết nhưng mà cái phần động
loạn nó không có nặng trược bằng cái máu huyết. Cái máu huyết nó hoạt động mạnh hơn nên nó làm
các bạn trì trệ, nhưng các bạn thức tâm các bạn trở về ăn chay là để cho sự thanh sạch của nội tâm; nó
cũng động nhưng mà ít hơn, các bạn mới dễ dãi dùng cái thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ để làm
Pháp Luân giải nó ra, khứ trược lưu thanh hàng ngày.
Vì chúng ta đời đạo song tu, ở đời các bạn phải lo tranh đấu mới có miếng cơm, đổi thanh điển
mới có đồng lương thì về các bạn khôi phục cái luồng điển sẵn có của các bạn hòa hợp với cả Càn
Khôn Vũ Trụ, lấy cái nguyên năng của Càn Khôn Vũ Trụ hỗ trợ cho ngũ tạng, cho khối óc các bạn, để
chuẩn bị đối phó ở ngày mai. Các bạn là trong lành giáng thế, mà ngày hôm nay các bạn lại ăn thịt con
thú, sát cái này, sát cái nọ để hỗ trợ cho xác thân. Hỏi chớ cái gì đang quản lý? Chúng ta rước tà vào
thân để quản lý cái chơn, rất rõ. Con heo, con gà trước khi chết động loạn vô cùng, vậy chúng ta hút
cái máu động loạn thì cái máu nó chạy đâu? Liên hệ, chạy trong huyết quản động loạn làm cho chúng
ta sân si, buồn tủi đủ thứ.
Giới Thiệu Văn Nghệ Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, 2012
"Chung Vui Hạnh Ngộ" tại Garden Grove, California, USA
Theo sự yêu cầu của các Vô Vi trẻ, ban kỷ thuật đã upload phần Văn Nghệ gồm 20 tiết mục ( gần 2 giờ) ra
từng đoạn để khán giả dễ coi và có thể chọn lựa theo ý thích. Văn nghệ năm 2012 quả là một kỳ công và đã
được bạn đạo tại Đại Hội khen tặng quá sức. Các ca sĩ Vô Vi đã diễn đạt tuyệt vời và nhất là các em bé vô
vi đã làm hội trường nổ tung với những tràn pháo tay. Giờ thì tất cả mọi nơi đều được thưởng thức qua
internet và DVD, lại một lần nửa đem tới những cảm xúc và nụ cười tới người nghe.
Xin quý vị nhấn vô link sau đây để thưởng thức:
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=846&Itemid=251
http://www.youtube.com/user/nhacdaovovi/videos
Ban Video Kính Mời
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin các bạn đạo trong và ngoài nước cùng hướng tâm cầu nguyện cho Ba của mình là ông Nguyễn Hữu
Tài sinh năm 1923 vừa rời thế gian lúc 21:20 giờ VN ngày 28/06/2013 thọ 91 tuổi được siêu thăng tịnh độ
Xin các ơn các bạn đạo gần xa
Nguyễn Hữu Ân và Nguyễn Hữu Dũng (Sydney)
2)Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho chị Nguyễn Thị Hoa (là vợ của bạn đạo Lê Văn Đức) sinh năm
1970 từ trần vào hồi 13giờ 45 phút ngày 03.07.2013 tức ngày 26 tháng 5 Âm lịch tại số nhà 19C Ngõ 565
Lạc Long Quân Quận Tây Hồ- Hà Nội sớm được siêu thăng tịnh độ.
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ÐƠN XIN TỔ CHỨC ÐẠI HỘI
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gởi:
Đức Thầy Vĩ Kiên và cộng đồng chư vị bề trên
Ban tổ chức Đaị Hội Vô Vi Quốc Tế và tất cả bạn đạo Vô Vi toàn thế giới
Chúng tôi là bạn đạo Salt Lake city, Utah U.S.A xin được phép ghi danh tham gia xin được làm Đại Hội
Vô Vi năm 2014 lần thứ 33.
Kính thưa Đức Thầy, ban tổ chức ĐHVVQT và cùng các bạn đạo.
Salt Lake city, Utah nơi đây không khí thanh nhẹ và trong lành, thanh điển rất tốt để hổ trợ cho những người
tu, tổ chức đại hội Vô Vi tại Salt lake 2014 là đúng nhất, và cơ hội chúng ta giới thiệu pháp Lý Vô Vi Khoa
Học Huyền Bí Phật Pháp cho cộng đồng người Việt Nam và các người dân Utah nói chung.
Vào tháng 9 là nơi thời gian tốt chúng ta có thể tổ chức ĐH tại Salt Lake, Utah, khí hậu không nóng lắm rất
thích hợp các bạn chọn làm Đại Hội 2014 tại thành phố Salt Lake, Utah .
Utah là một thung lủng, ở trên 5,000ft so với mặt biển, (như Đà Lạt) tọa lạc phía tây nam nước mỹ, các bạn
nào yêu thích thiên nhiên sẽ có nhiều cơ hội tham quan danh lam thắng cảnh như Hồ muối, suối nước nóng
, Bryce, Snow Canyon State Park, National & State Parks, East Canyon State Park,utah parks,Yellow Stone
,Dinosaur Land v.v.. những Canyon cảnh thiên nhiên, hùng vĩ như những bức tranh trời.. Các bạn nào thích
kiến trúc thì có những nhà thờ to lớn trang nghiêm đã đươc xây dưng nhiều năm qua Temple Square vv.. nơi
đây có những thành phố nhỏ thanh lịch đẹp lịch sự như châu âu Park city, hơn thế nữa khi các bạn đến đây
có hội học hỏi cách tổ chức của đạo Christian Mormon, với tín ngưỡn tôn thờ đức Chúa họ có một nguồn
máy trật tự và thống nhất.
Chúng tôi xin đính kèm Web để các bạn nghiếu cứu thêm về Utah
.http://www.wildutah.us/index_scenery.html
http://www.utahpictures.com/
http://www.panoramio.com/photo/42578965
Utah hùng vĩ thiên nhiên
Núi non, sông nước hữu tình trời ban
Thanh quang bao phủ bạc ngàn
Mời bạn… chọn lấy Utah năm sau
Hai ngàn mười bốn là ngày
Utah tốt nhất chọn lần ba ba
Kính mời… các bạn chọn bầu
Đại hội Salt Lake mong chờ năm sau
Kính bái
Nam Mô A Di Đà Phật
Bạn đạo Salt Lake city, Utah
Thành thật cảm ơn
Thay mặc các bạn đạo Salt Lake Utah
Nguyễn Đinh Thuần
Email: Voviutah@hotmail.com
Cell: 781-975-6301
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BẠN ÐẠO VIẾT
Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ ,July 4, 2013

“ Một Chút Suy Tư “
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
Thưa Các bạn ,
Bạn đạo Vô Vi Nam California thật là hạnh phúc và may mắn ,vì các bạn đã được Đức Thầy ban cho
Thiền Viện Vĩ Kiên và Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. Với sự tận tình phục vụ và gìn giữ của các bạn , nên bạn
đạo Vô Vi chúng ta mới có được hai cơ sở Tâm Linh vô cùng tốt đẹp nầy.
Thiền Viện Vĩ Kiên là danh xưng của Đức Thầy. Kiến trúc và màu sắc được hình tượng như cẩm bào
của Đức Quan Thánh.Rất sáng đẹp và oai linh vô cùng. Những ai đã có lần ghé thăm Thiền Viện ,chắc chắn
sẽ thấy được vẽ đẹp thanh nhẹ chung quanh. Nếu các bạn thực hiện buỗi hành thiền trong phòng Thiền, các
bạn sẽ nhận được điển quang rất mạnh nơi bộ đầu.
Hiện tại ,Thiền Viện đã được tân trang thêm ,rộng rãi hơn ,đẹp đẽ hơn. Mỗi lần các bạn có dịp ghé thăm
Nam California ,không nên bỏ qua dịp tốt viếng thăm Thiền Viện tuyệt vời nầy .
Còn Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi thì sao? Từ xưa đến nay ,trong lãnh vực tâm linh ,đây là lần đầu tiên
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có được Trụ Sở Xây Dựng kỳ diệu này.
Trong những năm dài , miền Nam California có nhiều Thiền Đường Vô Vi để tạo nhiều phương tiện
cho những người tu học. Thời gian đã tạm đũ ,Đức Thầy thấy cần thiết để thực hiện Trụ Sở Xây Dựng
,chuẫn bị cho tương lai. Và hiện nay, Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi đã được xúc tiến mạnh mẽ,và sẽ hoàn thành
vào tháng 9 năm nay .
Để đánh dấu,kỹ niệm sự kiện lịch sữ cho ngày Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi ,bạn đạo Nam
California chân thành tổ chức một sinh hoạt sống động trong những ngày từ 21 tháng 9 đến 24 tháng 9 ,gồm
có :
- 21/9/2013 : Kỷ niệm Giỗ Đức Thầy trên Thiền Viện Vĩ Kiên.
- 22/9/2013 : Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.
- 23 và 24/9/2013 Khóa sống chung
Đây là một cơ hội quý hiếm của bạn đạo Vô Vi ,đi một lần ,mà được tham dự 3 sinh hoạt tâm linh với
nhiều kỹ niệm đáng ghi nhớ trong đời.
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi là nơi để anh chị em Vô Vi chúng ta cùng ngồi lại với nhau,cùng bàn bạc ,cùng
Xây Dựng Vô Vi ngày một phát triển lớn mạnh hơn.
Chúng ta hãy cùng nhau quay quần ,hội tụ trong tình thương bao la của Vô Vi. Hãy nhường nhịn ,tha
thứ và thương yêu vì Thầy ,vì Đạo. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng bàn bạc khai thông.
Vô Vi Đạo Pháp nhiệm mầu ,
Một Thầy ,Một Đạo ,suốt đời chung thân.
Cùng nhau xây dựng,bạc bàn,
Khai thông trí óc vững bền chuyên tu.
Vô Vi Đại Hội vững vàng ,
Mỗi năm chung ngộ khắp miền Á Âu.
Bỏ đi dại tánh khờ ngu ,
Phát huy chánh pháp thế gian huy hoàng .

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 6/12

Để Chào Mừng Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi và ủng hộ tinh thần bạn đạo Nam CA tổ
chức Khóa Sống Chung ,chúng tôi sẽ có quầy hàng Kính Biếu tài liệu tu học trong ngày Lễ Khánh Thành
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi một số băng CD va DVD như sau :
- 100 CD “ Nhịn Nhục và 10 điều tâm niệm “
- 100 CD “ Sức Khõe và Tâm Linh “
- 100 CD “ Long Vân và Long Hoa “
- 100 CD “ Nhân Quả cánh cửa Vô Vi + Nguyên Điển do đâu mà đến “
- 100 DVD “ Lễ Khánh Thành Thiền Viện Vĩ Kiên “
- 100 DVD “ Nhân Quả cánh cửa Vô Vi “
Đặc biệt chương trình Cổ Nhạc Thiền Ca do gia đình bạn đạo Thiên Tạo thực hiện
-

-

100 CD “ Tình Thâm Bạn Đạo “ Qua những danh ca tên tuổi ,không ai thay thế được :Út Bạch Lan
,Xuân Phát , Chí Tâm ,Văn Chung,và các nghệ sĩ ưu tú như Thanh Huyền ,Hoài Vĩnh Phúc. Đặc biệt
với bài hát Nam Mô A Di Đà Phật được hợp ca bởi Chí Tâm,Duy Quang và Ngọc Bích .
100 DVD – KARAOKE “ Nhớ Ơn Đức Thầy Vĩ Kiên “ Đây là dĩa KARAOKE tuyệt vời hình ảnh
sáng đẹp ,lời ca thâm tình ,chân lý ,đạo pháp ,qua những giọng ca vàng của làng cổ nhạc Việt Nam :
Hữu Phước,Minh Vương,Chí Tâm,Hương Lan ,Linh Tuấn,Thanh Huyền ,Tuấn Anh, Ngân Giang,
Anh Dũng ,Hữu Tài ,Dương Thanh, Mai Hương, Cẩm Tiên , Ngọc Bích. Chắc chắn là dĩa
KARAOKE độc đáo,hôm nay và ngày mai ,không có dĩa DVD – KARAOKE nào thay thế được.
Ngoài ra trong ngày Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi ,anh Thiên Tạo sẽ trình diện với
quý bạn đạo một kỹ vật vô giá mà Đức Thầy đã gần gũi trong những ngày đầu qua xứ Mỹ. Bạn đạo
nào không có mặt ngày hôm đó ,sẽ lấy làm tiếc lắm lắm .
Tham dự Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi là một kỹ niệm lịch sữ ,là một cơ hội gặp gở
bạn đạo đông đảo. Là một ngày vui của cộng đồng Vô Vi chúng ta .
Gởi đến quý bạn lời Kính Chúc Thân Tâm An Lạc ,Tu Hành Tinh Tấn,Vạn Sự May Mắn.
Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Kính bút,
Võ Quang
THƠ BẠN ÐẠO

CHƠN TU
Từ bi nhất thiết tâm người tu
Không hiểu không hành sao mở ngu
Luật nhân quả báo phơi bày rõ
Hậu quả không yên càng tạo mù
Chính mình tự giác tu hành sửa
Trí tâm sáng suốt nhẹ hồn du
Chuyển biến thiên cơ vạn khổ giải
Tâm không tự thức uổng công tu
Thức tâm tu tiến khai nguyên lý
Tự nhiên thức giác ngộ chơn như
Tâm đạo tràn đầy tu thức tiến
Duyên lành tận độ bậc chơn tu
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
06.06.13)

ĐIỂN GIỚI
Thực hành đúng pháp điển thông khai
Hửu duyên Trời Phật tự tâm bày
Chuyển điển bộ đầu thanh nhẹ xuất
Cãm thức chiếu ban Thượng Đế ngay
Thiếu tu hướng ngoại sinh tâm động
Tạo khổ chính mình thân đọa đày
Thức tâm hành pháp duyên lành ngộ
Hòa trong điển giới huệ tâm khai
Duyên lành Trời độ thông minh lý
Tu tâm giải nghiệp há cầu ai
Hướng thượng lo tu về bến giác
Học đạo bền lòng tới Phật đài
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu
11.06.13)
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Kiến tánh hành thông đường đạo pháp
Trở về thiên cỏi hồn an lành
Saigon 02.05.2013
Minh Vô Vi
TỔ SƯ
Ông Tư khai sáng đạo VÔ VI
ĐỖ đạt, thông thiên đấng Đại Bi
THUẦN pháp. võ văn vào cỏi Phật
HẬU thời xuất thế, đắc huyền vi
Saigon 26.06.2013

VỀ TRỜI
Mây trôi lan tỏa cả bầu trời
Thanh điển Cha ban chiếu khắp nơi
Quốc thái, dân an toàn thế giới
Năng hành đạo pháp. đắc về Trời
Saigon 01.05.2013
Minh Vô Vi
TU HÀNH
Tự mình yêu thích đường tu hành
Đắc tịnh vía hồn nhờ điển thanh

THÔNG BÁO CỦA HỘI AHVV HOA KỲ - NAM CALIFORNIA
Kính thưa quý bạn đạo,
Kèm theo đây là danh sách quý bạn đạo phát tâm đóng góp đến ngày 04 tháng 7, năm 2013 tiếp theo kỳ
trước cho quỹ Xây Cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi – Chương Trình “Một Viên Gạch 100 đôla”.
No.
Tên Bạn Đạo Phát Tâm
1 Ẩn Danh (CA)

Viên gạch
1

$US
100

2 Bà Năm Huệ Tâm (CA)

2

200

3 Nguyễn Ngọc Thanh (CA)

2

200

4 Ẩn Danh (CA)

1

100

5 Ẩn Danh

1

100

6 Ẩn Danh

1

100

7 Nguyễn Quang Vinh (CA)

4

400

8 Lê Thị Huệ (CA)

2

200

9 To Dung (VA)

2

200

11 Phan D Phùng (CA)

8

800

12 Mai K. Khuê (CA)

2

200

13 Liêu Thị Hội (CA)

2

200

14 Lê Thị Hương (CA)

2

200

15 Uông B. Chương (WA)

2

200

16 Phương Dung (VN)

2

200

17 Ẩn Danh (Pháp Quốc)

1

100

18 Ẩn Danh (Canada)

1

100

19 Ẩn Danh (CA)

8

800

20 Ẩn Danh (CA)

3

300

21 Dương Hải Vân (Canada)

4

400

22 Heather Hoang (CA)

5

500
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23 Quách Thanh Minh (CA)

3

300

24 Trần Thị Tư (CA)

5

500

25 Gia Đình Trịnh Cẩm Tú (HI)

5

500

26 Ẩn Danh (CA)

2

200

27 Ban Nhà Bếp TS

1

100

28 Tống Quang Vinh & Trần Thị Nhi (CA)

5

500

29 Lê Thị Tuyết (IL)

5

500

30 Nguyễn Thị Huệ (CA)

5

500

31 Dương Bá Trầm (VA)

5

500

32 Gia Đình Chú Thụy (CA)

15

1,500

33 Trương Văn Sĩ (CA)

50

5,000

34 Lương Lan (TX)

2

200

35 Ho Frances (CA)

5

450

36 Oceanlily Inc. (Canada)

5

500

37 Nguyễn Thị Cúc (CA)

1

100

38 Nguyễn Văn Năm (CA)

1

100

39 Nguyễn T. Hữu Hạnh (CA)

1

100

40 Nguyễn Jenny (CA)

1

100

41 Nguyễn Hữu Học (CA)

1

100

42 Nguyễn Hiếu Vincent (NY)

1

100

43 Nguyễn Jimmy (AZ)

1

100

44 Nguyễn Brian (AZ)

1

100

45 Nguyễn Vivian (AZ)

1

100

46 Nguyễn Tommy (AZ)

1

100

47 Nguyễn Kelly (AZ)

1

100

48 Nguyễn Andy (AZ)

1

100

49 Đặng Cindy (TX)

1

100

50 Đặng Kevin (TX)

1

100

51 Đặng Kathy (TX)

1

100

52 Đặng Kristen (TX)

1

100

53 Nguyễn Mẹo + Trần Hoa (VN)

1

100

54 Dương Đốc + Nguyễn Thao (VN)

1

100

55 Lưu Được (VN)

1

100
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56 Nguyễn Hoàng Mai (VN)

1

100

57 Lê Thi Kim Phụng (Bỉ)

5

500

Đến ngày hôm nay ngày 4 tháng 7,2013 Hội đã nhận được là $180,256.00 trong số $250,000.00 mà chúng
tôi kêu gọi, chỉ còn khoảng $69,744 USD nữa. Đại Diện Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ-Miền Nam California
xin cảm ơn quý bạn đạo đã phát tâm đóng góp cho việc xây cất Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi. Rất mong sự
đóng góp tiếp tục của quý bạn đạo để Hội có đủ số tiền hoàn thành công việc chung. Nếu mọi chuyện theo
như dự tính chúng tôi sẽ làm lễ Khánh Thành Trụ Sở vào ngày 22 tháng 9 năm 2013, nhân dịp lễ Tưởng
Niệm Đức Thầy.
Mọi sự đóng góp hay có câu hỏi nếu có sự thiếu sót gì xin gởi thơ về địa chỉ của Hội:
VoVi Friendship Association
P.O. Box 2045
Westminster CA 92684
Hay gọi: Quyên Trần 714-414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
hay Bạch Liên: 714-210-9601, Email: lienle008@yahoo.com
Hoặc có những câu hỏi gì về việc xây cất, xin liên lạc đại diện Ban Xây Cất:
Bác Phạm Văn Được:
714-636-9360
Bác Trần Đình Long : 714-236-9291,
Anh Phạm John :
714-425-7878
Nguyễn Hoàng Long: 714-277-7314
Dưới đây vài hình ảnh mới của tiến trình đang xây cất.

Hình chụp phía trước Trụ Sở

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 10/12

Hình chụp phía mặt sau Trụ Sở

Hình chụp phía sau Trụ Sở
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Thành thật cảm ơn sự đóng góp và hổ trợ tinh thần của quý bạn đạo.
Thay Mặt Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California
Trần Thị Lệ Quyên
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