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 Mục Bé Tám 13/11/2003 đến 19/10/2003 
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) Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån hoå trôï ñöôïc vieäc gì? 
2) Khai thoâng nguõ taïng ñeå laøm gì? 
3) Ñöôïc tieán hoùa coù thay ñoåi gì khoâng? 
4) Thaâu caùc giôùi thaâu caùch naøo môùi ñuùng ? 
5) Thaâu thaäp chôn lyù ñeå laøm gì? 
6) Noäi taâm laø nôi naøo? 
7) Qui nguyeân thieàn giaùc laø sao? 
 
 
 
 

Duyên Ðẹp 
 

Duyên đẹp tình đời khai minh tiến 
Thức giác bình tâm học tiến vô 
Ai ai cũng giỏi chính mình dở 

Nguyên lý Trời ban xây dựng tiến 
 

Vĩ Kiên 



 
 
 Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 2/10 

1) Atlantic City 13-11-03 5:05AM 
Hoœi: Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån hoå trôï ñöôïc vieäc 
gì? 
 
Ñaùp: Thöa Phaùp Luaân Thöôøng Chuyeån raát höõu ích 
cho söï khai thoâng nguõ taïng 

Keä: 
 Phaùp luaân khai trieån tôùi voâ cuøng 
 Ñieån giôùi khai thoâng khí raát thoâng 
 Vaän chuyeån khoâng ngöøng chôn lyù ñaït 
            Khai taâm môœ trí chuyeån khai voøng 

2) Atlantic City 14-11-03 1:45AM 
Hoœi: Khai thoâng nguõ taïng ñeå laøm gì? 
 
Ñaùp: Thöa khai thoâng nguõ taïng ñeå tieán hoùa hôn 

Keä: 
 Khai thoâng nguõ taïng qui hoài deã 
 Phaùp lyù chôn tu töï höôùng queâ 
 Khai trieån muoân beà qui moät moái 
 Thaønh taâm nhaäp ñònh tieán töø hoài 
 

3) Atlantic City 15-11-03 9:35AM 
Hoœi: Ñöôïc tieán hoùa coù thay ñoåi gì khoâng? 
 
Ñaùp: Thöa ñöôïc tieán hoùa phaàn hoàn saùng suoát deã 
thoâng qua 

Keä: 
 Phaàn hoàn tieán hoùa töï vöôït qua 
 Hoïc hoœi thaâm saâu töï tieán hoøa 
 Khai trieån chính mình thoâng caùc giôùi  
 Thaønh taâm xaây döïng töï thoâng qua 
 

4) Atlantic City 16-11-03 7:49AM 
Hoœi: Thaâu caùc giôùi thaâu caùch naøo môùi ñuùng ? 
 
Ñaùp: Thöa thaâu söï thaâït cuœa caùc giôùi môùi ñuùng 

Keä: 
 Thaâu thaäp chôn lyù môùi tieán thaân 
 Daán thaân hoïc hoœi haønh taâm giaùc 
 Quiù thöông Trôøi cao taâm caøng roäng 
 Thöông töôœng Toaøn Naêng töï môœ loøng 
 

5) Atlantic City 17-11-03 6:35AM 
Hoœi: Thaâu thaäp chôn lyù ñeå laøm gì? 
 
Ñaùp: Thöa thaâu thaäp chôn lyù ñeå giaœi tröø aùc yù 

Keä: 
 Thaät thaø khai trieån noäi taâm tieán 
 Giaœi tröôïc khoâng löu phaàn ñoäng loaïn 
 Döùt khoaùt chính mình töï soáng an 
 Quaân bình khai trieån hôïp duyeân tieàn 
 
 

6) Atlantic City 18-11-03 6:35AM 
Hoœi: Noäi taâm laø nôi naøo? 
 
Ñaùp: Thöa noäi taâm laø nôi thanh tònh cuœa moãi taâm 
linh   

Keä: 
Nguyeân lyù thanh cao phaân giaœi tieán 
Giaœi toœa ñôøi ñaïo caœm thoâng lieàn 
Duyeân ñôøi duyeân ñaïo thoâng thanh tieán 
Hoïc hoœi khoâng ngöøng thieân giôùi chieáu 

 
7) Atlantic City 19-11-03 6:58AM 
Hoœi: Qui nguyeân thieàn giaùc laø sao? 
 
Ñaùp: Thöa trôœ veà söï thaâït cuœa chính mình 

Keä: 
 Trôœ veà thieàn giaùc töï phaân minh 
 Trí tueä khai minh töï söœa mình 
 Giaœi toœa öu phieàn trong giaùc thöùc 
 Bình taâm hoïc hoœi roõ chôn tình 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Cha 
 

Tình người thanh thoát tạo tình siêu 
Yêu Mẹ yêu Cha ý nghĩa siêu 

Vũ trụ thành hình nay đạt thức 
Kỷ nguyên thanh nhẹ lại yêu nhiều 

Tuổi trẻ nhìn xem đất nước siêu 
Hùng Tâm Dũng Chí hiến thân nhiều 

Hòa cùng vũ trụ duyên tiền kiếp 
Khổ hạnh trì tâm pháp phân điều 

Duyên nghiệp tại trần khổ khổ thiêu 
Bình tâm học hỏi lại càng siêu 

Qua cơn điêu luyện dìu tâm thức 
Dục tánh tiêu tan rõ Đạo nhiều. 

 
Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 
Atlantic City, 06-09-1988 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
CHAY MẶN 29 

Vấn Đạo ( tiếp theo) 
 
        Cho nên khuyên người đời nên ăn chay tốt hơn. Ăn chay nó khỏe mạnh. Ăn chay nó đâu có yếu. 
Mà họ nói “vật dưỡng nhơn”, rau cỏ nó cũng là vật á! À, phân tách ra cái gì? Cũng là chất đạm nè, cũng 
là chất bổ này kia, vitamin cũng trong đó đầy đủ hết chọi, cũng như miếng thịt. Miếng đậu hũ là miếng 
thịt chứ miếng gì nữa? Cái tính chất của đậu hũ y như miếng thịt một thứ, không có xa cách cái gì hết. 
Ờ, người ta nói tôi ăn thịt tôi mới khỏe mạnh là tại họ thèm thịt, họ quen sống với sự vọng động, thì cái 
chuyện đó khỏi nói. Mà họ thức tâm rồi , họ ăn miếng đậu hũ là thịt, có gì đâu. Đậu hũ là thịt! Cứ tin 
tưởng sự thật đem ra, về khoa học người ta phân chất ra là đậu hũ là thịt rồi, đâu cần phải đi kiếm thịt ăn 
làm gì cho mất công. Bây giờ các bạn nói rằng “tôi ăn một ngày ba buổi tôi mới đủ sức đi làm”. Nhưng 
mà ý chí của các bạn mạnh và các bạn cứ hướng về sự giải thoát, các bạn ăn một buổi đi làm cũng được, 
dư sức. Dư sức bởi vì, khi mà các bạn ăn một buổi rồi , cái đầu óc các bạn thanh nhẹ, trí khôn các bạn 
nhiều. Thay vì khiêng một món đồ như thế này mà các bạn có cái đầu óc thông minh, thanh nhẹ, các 
bạn mượn một cái cớ nào, các bạn đẩy cái này nó đi rất nhẹ, thay vì kêu năm bảy người nặn với nhau 
mà làm không xong cái công việc. Mà khi cái trí thông minh của các bạn dồi dào rồi, các bạn đặt một 
cái kế hoạch, đẩy một chút là nó đi, mượn một cái cớ nào các bạn đẩy là làm việc xong. Cho nên cái 
người thanh nhẹ, làm việc ít nhưng mà không có ồn ào, cũng hoàn tất được. Còn cái người động loạn, la 
lô om sùm mà làm có một việc, không xong. Rồi... (nghe không rõ) sân si đủ chuyện, mà té ra không 
bao nhiêu công việc. Còn người người ta thông minh, người ta làm có một chút thôi à, không có khó 
khăn. 
 Như xuống bếp, xuống bếp nấu khó lắm, chiên xào làm sao cho nó hợp gu người ta; cái chuyện đó dễ 
ợt, có gì. Cái này pha cái kia, cái kia pha cái nọ. Sự sanh khắc, thanh tịnh nó dòm nó biết rồi, cái nào 
sanh khắc, có thể giúp bản thể con người nó làm còn lẹ hơn nữa. Nháy mắt là nó nấu xong bữa cơm. Mà 
con người mà lôi thôi nặng trược , nó xuống nó đứng, rờ cái này, rờ cái kia, rồi làm thét rồi rốt cuộc 
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cũng chả ăn được cái gì. Cũng bao nhiêu món đồ đó mà dọn cái dĩa lên ăn nó không thành cái gì là cái 
gì, không có cái mùi gì hết. Vì nó thiếu thanh tịnh, mất trật tự. Còn có thanh tịnh, có trật tự người ta làm 
khéo léo lắm. Một chút xíu thôi, làm một chút xíu mình ăn đầy đủ rồi, trong đó vitamin này kia đầy đủ 
rồi, ăn đi, khỏe, không có bị bệnh. Mà còn la lô om sùm thì bày tùm lum đầy bàn đó, mà ăn vô thì người 
nào người nấy ỉa chảy với đau bụng không à.  
        Đó, thấy rõ không? Cho nên cái sự  trật tự và thanh tịnh là quan trọng. Cho nên chúng ta tu ở đây 
lập lại trật tự. Rồi các bạn hồi nào đến giờ “tôi không biết nghề đó”, cứ nghe lời tôi đi, tu rồi nghề nào 
cũng làm được. Bây giờ các bạn đẩy tôi, nói:  “Ông Tám, mai nấu cơm cho năm chục người ăn!”. Tôi 
nấu cho. Chê thì oánh tôi. Tôi nói thiệt ! Nấu ngon đàng hoàng, tôi nấu được. Trong tủ có cái gì cứ việc 
để đó, tôi một mình xuống, tôi làm cho. Tôi làm được mà! Tôi đã làm nhiều chỗ mà mấy chục người ăn, 
tôi làm được hết! Để thấy cái trật tự của người làm việc. Và ăn ra phải cắt nghĩa rõ ràng: cái này nó bổ 
ích cái gì? cái kia nó bổ ích cái gì? ăn vô ngủ nó khỏe thế nào? trừ cái gì? khứ phong cái gì? giải trược 
chỗ nào? hả, tiêu hóa chỗ nào? Cắt nghĩa cho nhau! Làm được! Con người thanh tịnh không có cái gì 
làm không được hết!   

THÔNG BÁO CỦA TRUNG-TÂM THIỀN VÔ VI THỦ-ĐÔ WASHINGTON – HOA-KỲ 
TRUNG-TÂM THIỀN VÔ VI 

THỦ-ĐÔ WASHINGTON – HOA-KỲ 
5909 Woodcutter Way 
Columbia ,MD. 21044 

Tel: 410-740-1072 
Email: voviwashingtondc@yahoo.com 

Web: www.vovimeditations.org 
 

KÍNH  BIẾU 
Kỷ Niệm Tháng 9 - 2013 

 
Thủ Đô Washington- Hoa Kỳ, 1 tháng 9 năm 2013       

 
            

Kính chào quý bạn , 
 

          Tháng 9 lại về với chúng ta hằng năm sau những ngày tháng lặng lẽ trôi qua. Tại sao nhắc về tháng 9 
? bởi vì tháng 9 là tháng mà người Tu Vô Vi có kỷ niệm đặc biệt : Đức Thầy trở về nơi thanh tịnh. 
Cũng có thể gọi là tháng 9 Vô Vi. Người Tu Vô Vi cần nhớ tháng 9 hằng năm. 
 

Tháng 9 người ơi hãy nhớ rằng , 
Đời này, suốt kiếp gắng lo tu. 

Ơn Thầy giáo hóa công khó nhọc , 
Vun bồi,phát triển khắp nơi nơi  . 

 
        Đúng vậy,lúc nào chúng ta cũng nhớ đến Đức Thầy. Nhưng ,tháng 9, lại càng nhớ Đức Thầy nhiều 
hơn. Nhớ Đức Thầy,chúng ta phải Tu nhiều hơn. Nhớ Đức Thầy,chúng ta càng làm sao cho nhiều người 
được hưởng được pháp tu Thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Đó cũng là một trong 
những cách thức Vay Pháp Trả Pháp của người Tu Thiền Vô Vi  . 
         Với lòng thành, tưởng nhớ đến Đức Thầy,Trung Tâm Thiền Vô Vi Thủ Đô Washington – Hoa Kỳ 
,hân hoan cống hiến đến Quý bạn một chương trình Kính Biếu phong phú như dưới đây : 
 
        A – Những băng giảng DVD : 

1- Khóa 2 Thiền Viện Vĩ Kiên  -  tháng 4-1986 ( 2 DVD ),có tên là Khóa Duyên Nghiệp. 
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2- Khóa 3 Thiền Viện Vĩ Kiên  -  tháng 5-1986 ( 6 DVD ),có tên là Khóa Nhẫn Hòa. 
3- Khóa 4 Thiền Viện Vĩ Kiên  -  tháng 5-1986 ( 6 DVD ),có tên là Khóa Qui Thức. 

Trong những khóa học này ,chúng ta sẽ được nghe những bài giảng thật hay.Và bất chợt thấy 
mình còn lang thang trong tâm thức chậm chạm , yếu kém.  

4- Thiền Vô Vi Thực Hành : Tiếng Việt ,Tiếng Anh ,Tiếng Pháp, Tiếng Hoa  . 
 

        B – Băng Thiền : 
               Đây là những băng giảng của Đức Thầy ,thực hiện để dùng trong lúc Thiền Định ,với lời hướng 
dẫn của Đức Thầy khi Niệm,khi Soi Hồn,khi thở Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định.Các bạn cố 
gắng Thiền ít nhất cho đến lúc Đức Thầy chỉ cách xã Thiền. 

1- Saigòn ,01-01-1978   ( 68 phút ) 
2- Âm Ba Đại Hồn  ( 77 phút ) 
3- Giải Nghiệp Tâm  ( TV.Vĩ Kiên 16-4-1986 ),   ( CD 71 phút ) 
4- Đại Hội Thanh Tịnh     (  CD 65 phút ) 
5- Sự Nhịn Nhục ( TV. Vĩ Kiên 16-4-1986 ), ( CD 76 phút ) 
6- Tình Thương ( Khóa Vĩ Kiên đặc biệt ) , ( CD 70 phút ) 

Thật là hạnh phúc khi ngồi Thiền được Đức Thầy âu yếm nhắc nhở  . 

        C – Chương trình Quãng Bá Đạo Pháp : 
1- Luận Đạo  ( CD ) ( Perth,6-5-1990 ) 
2- Qui Tâm ( CD ) ( Montreal,10-May 1981 ) 
3- Hồn Mê Tạm Cảnh ( CD ) ( Toulouse,17 December 1982 ) 
4- Hùng Tâm & Hùng Khí ( CD ) ( TV.Qui Thức,3 June 1988 ) 
5- Diển tiến tu học ( CD ) ( Manila,27-03-1983 ) 

            Mỗi ngày cần nghe băng giảng để tâm hồn luôn luôn được  nhẹ nhàng,bình an ,thanh tịnh. 
 
        D – Mẫu Ái. 
             Đây là bộ băng giảng tuyệt vời của Đức Thầy ở Việt Nam từ 1971 đến 1975 . 

- Gồm 20 CD hoặc 2 MP3 . Các bạn tùy nghi lựa chọn. 
Mẹ thương con như Thầy thương trò, như Thượng Đế thương chúng sanh. 

 
          E – DVD Đại Hội Vô Vi Quốc Tế. 

- Quý bạn đạo có thể kính thỉnh bất cứ bộ DVD Đại Hội Vô Vi Quốc Tế nào từ trước đến 
nay. Có nghĩa là từ Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 1 cho đến Đại Hội Vô Vi Quốc Tế mới 
nhất  . 
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế là những ngày Tết của cộng đồng Vô Vi 3 cõi. Mỗi cái Tết là một 
lần nhân duyên 3 cõi vui mừng ,hạnh phúc  . 

         F – Cổ Nhạc Thiền Ca : ( Do gia đình bạn đạo Thiên Tạo thực hiện ) . 
- Hội Tụ Vinh Quang  ( DVD Karaoke ):  

Qúy bạn sẽ thưởng thức một chương trình văn nghệ tậm linh thanh nhẹ , qua những bài 
hát hay ,và những cảnh sắc quê hương đẹp và cảm động . Được trình bày với những giọng 
ca cổ nhạc điêu luyên như: Út bạch Lan ,Điền tử Lang, Diệu Hiền, Lương Tuấn, Như 
Hiền, Hữu Tài, Cẩm Tiên, Châu Thanh, Tuấn Anh ,Ngân Giang,Ngọc Phượng, Bích 
Phượng, Hoài vĩnh Phúc  .  

- Đâu là Hạnh Phúc  ( CD ) : 
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Với những bài ca về Vô Vi rất hay ,đáng được phổ biến để cùng thưởng thức. Dĩa hát này 
có thêm giá trị qua những giọng ca nhiều uy tín trong làng cổ nhạc Việt Nam như : Hữu 
Phước, Việt Hùng, Chí Tâm, Phượng Liên, Hương Lan, Hồng Nga.   
 

Công Cha nghĩa Mẹ sanh thành , 
Ơn Thầy dạy dỗ nâng cao tâm hồn. 

Làm sao cho đáng kiếp người, 
Một Thầy,một Đạo,xuốt đời chung thân. 

Không chia rẽ,không tị hiềm , 
Tâm không ,có được ,muôn đời an vui  . 

 
             Kính chúc quý bạn, 
             Thân Tâm An Lạc, Tu Hành Tinh Tấn ,Vạn Sự Như Ý. 
             Nam Mô A Di Đà Phật 
             Vạn Vật Thái Bình. 
             Kính bái , 
             Võ Quang 
 

THÔNG BÁO CỦA THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY–ÚC CHÂU 
 

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI 
THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY – ÚC CHÂU XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TẤT CẢ BẠN 
ĐẠO VÀ THÂN HỮU ÚC CHÂU- SYDNEY ĐẾN THAM DỰ NGÀY KỶ NIỆM LIỄU ĐẠO CỦA 
ĐỨC THẦY LƯƠNG SĨ HẰNG. 
 
ĐỊA ĐIỂM:  THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ, SỐ 922 HUME HIGHWAY, BASS HILL NSW 2197 
 
Ngày giờ tổ chức lễ tưởng niệm:   

• Ngày Chủ Nhật 22/9/2013 
• Thời gian tổ chức:  9.30am-2.00pm  

 
SỐ PHONE LIÊN LẠC KHI CẦN: 
CHỊ DUYÊN:  0430486845 
CHỊ NGỌC SƯƠNG: 0450532464 
 
SỰ THAM DỰ ĐẦY ĐỦ CỦA QUÝ BẠN ĐẠO SẼ LÀ SỰ BIỂU HIỆN NIỀM TÔN KÍNH VÀ LÒNG 
BIẾT ƠN CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH HOẰNG PHÁP ĐỘ SINH CỦA ĐỨC THẦY. 
 
T.M Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney, 
Thiền Đường Dũng Chí, 
Hội trưởng :  Nguyễn Thị Duyên. 
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THÔNG BÁO về LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY, KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ,  
VÀ KHOÁ SUM HỌP TƯỞNG NHỚ ĐỨC THẦY. 

 
Kính chào quý bạn đạo, 
 
Chỉ còn 3 tuần lễ nữa là đến ngày lễ tưởng niệm Đức Thầy ở TV Vĩ Kiên, và lễ khánh thành Trụ Sở Xây 
Dựng Vô Vi, khoá “Sum Họp Tưởng Nhớ Đức Thầy” tại Trụ Sở. 
 
Để giúp chúng tôi chuẩn bị tiếp đón bạn đạo được chu đáo, kính xin quý bạn đạo muốn tham dự, ghi danh 
cho chúng tôi biết để chuẩn bị: 
 

• Cho biết lịch trình chuyến bay để đón tiếp (đối với bạn đạo phương xa) 
• Bạn đạo điạ phương cũng ghi danh cho biết số người tham dự để chúng tôi chuẩn bị phần ăn sáng 

và trưa cho 4 ngày tại Thiền Viện và Trụ Sở. 
• Riêng các buổi ăn chiều, chúng tôi sẽ đặt phần ăn ở nhà hàng, quý bạn đạo muốn tham dự cho các 

buổi ăn chiều, xin mua vé trước để chúng tôi biết số người tham dự để đặt chổ: 
o Chiều Thứ Bảy Sept. 21: TeppanYaki Buffet lúc 5pm: $15/1 người 
o Chiều Chủ Nhật Sept. 22: Diamond Seafood lúc 5pm: $20/ 1 người 
o Chiều Thứ Hai Sept. 23: TeppanYaki Buffet lúc 5pm: $15/ 1 người 
o Chiều Thứ Ba Sept. 24: Seafood Paracel lúc 5pm:  $20/ 1 người. 

• Bạn đạo ở xa xin viết chi phiếu về: VoVi Friendship Association và gởi về điạ chỉ: 
 VoVi Friendship Association 
 P.O. Box 2045 
 Westminster CA 92684 

• Và ghi dưới phần memo mua vé ăn chiều (ngày nào), chúng tôi sẽ đưa vé ăn khi bạn đạo đến khách 
sạn Ramada Hotel hay tại Thiền Viện, gặp cô Bình Minh: 714-316-9141 hay cô Kim Anh:714-580-
5388 

• Bạn đạo điạ phương có thể mua vé ăn vào các buổi sinh hoạt chủ nhật tại Trụ Sở, gặp cô Bình 
Minh: 714-316-9141 hay cô Kim Anh: 714-580-5388. 

 
Chuyển vận cho ngày 21, 22, 23, 24 tháng 9 chúng tôi cần biết số ngưòi cần phương tiện vận chuyển để 
chuẩn bị xe, xin quý bạn đạo ghi danh sớm nếu bạn đạo nào cần. 

• Chúng tôi sẽ đưa bạn đạo đã ghi danh ở khách sạn Ramada lên Thiền Viện hay Trụ Sở lúc 8 giờ 
sáng, cho nên bạn đạo phải có mặt ở lobby lúc 7:30 sáng. 

• Các bạn đạo phương xa, ở tạm nhà của bạn đạo điạ phương, xin nhờ bạn đạo điạ phương chở thẳng 
lên Thiền Viện, hoặc Trụ Sở, và nếu cần chúng tôi chở, xin cho chúng tôi biết trước và có mặt ở 
khách sạn Ramada lúc 7:30 sáng. 

• Các bạn đạo nào tự lái xe riêng lên Thiền Viện, nếu có thể giúp chở thêm vài bạn đạo ở khách sạn, 
xin cho chúng tôi biết để nhờ giúp chở bạn đạo. 

Về chương trình sinh hoạt tu học cho 2 ngày thứ 2, 3 ngày 23 và 24 tháng 9, quý bạn đạo nào muốn chia sẽ 
kinh nghiệm tu học của mình qua việc thực hành các phương pháp: niệm phật, soi hồn, pháp luân thường 
chuyển và thiền định, xin cho chúng tôi biết để được mời lên phát biểu, liên lạc Minh Đoàn: 714-272-0374, 
email: mkdoan@hotmail.com 
 
Vào 2 ngày lễ Tưởng Niệm Đức Thầy và Khánh Thành Trụ Sở, nếu có thể được xin quý bạn đạo mặc đồ 
trắng. 
Thành thật cảm ơn, và kính chúc quý bạn đạo tu thiền tinh tấn.  
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Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California. 
 

DANH SÁCH BẠN ĐẠO ĐÓNG GÓP CHO TRỤ SỞ  
CHƯƠNG TRÌNH “1 VIÊN GẠCH 100 ĐÔLA” và 

DANH SÁCH BẠN ĐẠO ĐÓNG GÓP SỬA DECK SÀN GỖ CHO THIỀN VIỆN VĨ KIÊN 
 

CHƯƠNG TRÌNH “1 VIÊN GẠCH $100” 
XÂY CẤT TRỤ SỞ 

 SỬA CHỮA SÀN GỖ XUNG QUANH 
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN 

BẠN ĐẠO VIÊN 
GẠCH

SỐ 
TIỀN 

 BẠN ĐẠO SỐ TIỀN 

Lý Anh Kiệt/  Trang Nguyễn 1 50  Nguyễn Thị Hoa (VA)          300.00 
Tiền Ăn Trưa TS 1 113  Chú Thiện và Dì Đáng          300.00 
Đỗ Thị Vân (CA) 1 50  Quách Minh          100.00 
Ẩn Danh (CA) 3 300  Dương Văn Đê (CA)          100.00 
Nguyễn Văn Cư (Ba cô Phụng - CA) 1 100  Ẩn Danh (Montreal)       5,000.00 
Hà Thị Quí (Mẹ cô Phụng - CA) 1 100  Steven Sam (CA)          400.00 
Ẩm Thực 2 190  Nguyễn Loan (MI)          300.00 
Thanh Vo (CA) 3 300  Đỗ Trung Hiếu (TX)          500.00 
Ẩn Danh  5 500  Nguyễn Thọ (TX)          100.00 
Tiền Ăn Trưa TS 1 90  Trịnh Mỹ Hương (TX)          100.00 
Nguyễn Vũ Khiêm (Canada) 3 300  Võ Minh (TX)          100.00 
P. Trinh (Canada) 3 300  Trần Thanh (TX)          100.00 
Lý Anh Kiệt/Trisa Nguyen (CA) 10 1,000  Nguyễn On (TX)          100.00 
Nguyễn Michelle (CA) 2 200  Cao Thị Tuất (TX)          100.00 
Hằng Phạm (CA) 10 1,000  Phi - Khanh (TX)          100.00 
Ẩn Danh (Pháp Quốc) 1 100  Nguyễn Hồ Minh (TX)            50.00 
Tiền Ăn Trưa TS 1 110  Đỗ Thuận Chánh (TX)            50.00 
GĐ Tươi Sáng (CA) 40 4,000  Đỗ Thị Vân (CA)            50.00 
Chiêm Thiếu Linh 5 500  Nguyễn Phương (CA)          500.00 
Ẩn Danh (AZ) 5 500  Nguyễn Mai (CA)          200.00 
  Gia Đình Ánh Linh (CA)       1,000.00 
  Lê Thị Hương (CA)          500.00 
  Huỳnh Văn Thành (CA)          200.00 
  Võ Nhàn Thanh (TX)          300.00 

  
 Trần Quí Cao & Bùi Thủy 

(MO)          500.00 
   Nguyễn Thị Khế (CA)          200.00 

  
 Minh Tri + Minh Huan + 

Ngoc Loan          100.00 
   Ẩn Danh (CA)          300.00 
   Nguyễn Văn Hòa (CA)          100.00 
   Châu Quyên          100.00 
   Nguyễn Văn Đặng          200.00 
   Sculpture Nails Inc.          500.00 
   Ẩn Danh (CA)          100.00 
   Châu Thiên Du (CA)       1,000.00 
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Đến ngày hôm nay ngày 30 tháng 8, 2013 Hội đã nhận được là $226,128.00 trong số $250,000.00 mà 
chúng tôi kêu gọi, chỉ còn khoảng $23,872 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.  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@gmail.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 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
 

THẦY TÔI SỐNG MÃI. 
 

Thầy tôi sống mãi trong lòng 
Vì thương người đã gánh gồng biết bao 

Căng Dù che phủ trên cao 
Cho con sưởi ấm gian lao không sờn 

Khuyên con bỏ tánh giận hờn 
Sửa mình tiến hóa chẳng hờn giận ai 

Tu là nhịn nhục sửa sai 
Gĩư tâm thanh tịnh miệt mài lo tu 

Cùng chung học hỏi giải mù 
Thương yêu qúy trọng thân tù cảm an 

Ngày đêm thương nhớ bạc bàn 
Điển quang ban chiếu rõ đàng tự đi 

Chẳng còn động loạn ngại nghi 
Bình tâm tiến hóa thực thi lời Thầy 

Trong không cảm thức vui vầy 
Thầy tôi sống mãi đêm ngày trong tôi. 

 
         San Jose, ngày 10/11/2009 

         Kính bái 
          LÝ VĨNH 

                                        ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Lãnh Đạo 
  
Lãnh đạo phải hiểu sự ôn hòa 
Điều hành thanh trược thật cao xa 
Trong ta có đủ tà và chánh 
Lãnh đạo dứt khoát chẳng ba hoa 
  
Lãnh đạo thân xác thật quân bình 
Chánh tà, thanh trược được phân minh 
Dẹp loạn nội tâm bình tâm trí 
Sửa sai trí sáng ý hòa minh 
  
Trí ý dung hòa tiến kịp thời 
Hòa vào mọi giới học khắp nơi 
Giúp Đạo giúp mình tu tiến hóa 
Trên dưới một lòng hành Đạo Đời 
  
Ai ai cũng là người lãnh đạo 
Nhận lãnh xác thân từ Cha giao 
Nhận lãnh Đạo tu Vô Vi Pháp 
Từ ơn Thầy Tổ ban Pháp cao 
  
Ta lãnh nhiệm vụ tu trì giới 
Niệm Phật tham thiền hành Đạo Đời 
Khai mở thể xác giúp hồn tiến 
Làm tròn bổn phận với Cha Trời 
  
Làm tròn bổn phận với Tổ Thầy 
Gìn giữ Pháp Lý đã dựng xây 
Lãnh đạo Vô Vi cho thăng tiến 
Anh em bạn đạo vui sum vầy 
  
Thủy Bùi  Missouri 07/03/2013 
                ---- 
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               HÒA ĐỒNG 
Hướng thượng hành thiền hợp giới thanh 
Nhẹ thanh hành triển hiệu vô sanh 
Tương lai vượt khỏi âm u cỏi 
Khi hồn lìa xác nhẹ  siêu thanh 
Hướng về thanh nhẹ hòa thanh điển 
Từ bi chư Phật chiếu ban dành 
Qui hội tình trời tự tiến thăng 
Hòa giới điển thanh dũng mãnh hành 
Không còn trì trệ hồng thăng hoa 
Hành trình thanh tịnh trọn duyên lành 
Nghiệp lực không còn tu thức tiến 
Quân bình tâm thức độ quần sanh 
Không giành quyền lợi thức hòa đống 
Hòa đồng xây dựng đạo tâm thành 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 17.07.13) 
                           ---- 
                    THIÊN ĐẠO 
Tâm chánh, Phật lai chiếu chuyển ngôi 
Tâm tà,  ma kéo mãi luân hồi 
Tâm hồn sáng suốt, vía thanh nhẹ 
Tâm đạo vun bồi đắc vị ngôi 
         Saigon 16.05.2013 
             Minh Vô Vi 
                    ---- 
 
 
 
 
 
 

          DUYÊN ĐẾN 
Bình minh nắng sớm tan mù sương 
Duyên đến vô vi dụng pháp nương 
Khai triển kịp thời hồn vía sáng 
Tự hành mở trí bao năm trường 
          Saigon 17.05.2013 
              Minh Vô Vi 
                  ---- 
               ĐỘ ĐỜI 
Phật chiếu hào quang cứu độ người 
Người tu tiếp điển, hồn xinh tươi 
Siêng hành đạo pháp tâm linh sáng 
Tiến hóa kịp thời đắc độ người 
           Saigon 17.05.2013 
              Minh Vô Vi 
                  ---- 
               TỰ CHUYỄN 
Khai triển điển năng tự chuyển tôi 
Tu hành đạo pháp điển vun bồi 
Khai thông kinh mạch vía hồn xuất 
Đạo pháp hoàn thành đáo vị ngôi 
          Saigon 18.05.2013 
              Minh Vô Vi 
                     ---- 
              CÔNG PHU 
Mười một giờ khuya tự thức thiền 
Thông khai giờ tý hướng nam thiên 
Tự tu, tự cứu hồn thăng tiến 
Thanh điển thật nhiều, gần Phật Tiên 
     Củ Chi 07.07.2013 
               Bá Tùng 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà Lê Thị Lệ Hồng, là chị dâu của gia đình bạn đạo Tô Ngọc 
Sang và Tô Trường Xuân,  sinh ngày 18 tháng 07 năm 1939 tạ thế ngày 25 tháng 8 năm 2013 thọ 75 tuổi, 
được siêu thăng tịnh độ.  Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California  
  
2) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Anh PHẠM  HOÀI LOAN (là chồng cua bđ Lê Thị Ngọc 
Thu).  
Sinh năm 1950. Mất 08.06 năm Quý Tỵ (2013) tại Tân Khánh Tân Uyên Tỉnh Bình Dương. Thọ 64 tuổi. 
Được siêu thăng tịnh độ. 
Xin cám ơn quý bạn đạo. 
 Lê Hiếu Nhơn kính báo 
 
3) Xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn đạo Lê Bảo Châu và nhạc phụ của bạn 
đạo Lê Hữu Hạnh là ông TRẦN QUANG MINH, sinh ngày 19.01.1926, mất ngày 27.08.2013 (nhằm ngày 
21.07 AL) lúc 10 giờ 30 tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng T háp, Việt Nam, sớm được siêu 
thăng tịnh độ. 
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo 
Hội AHVV Đức 
 


