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Số:  1006  Ngày: 19 tháng 10 năm 2014 

 

 

 Mục Bé Tám 11/1/2004 ñến 17/1/2004 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh 
và giải toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Quí yêu trời có lợi gì? 
2) Tâm ở ñâu mà lời với lỗ? 
3) Sự vận hành chuyển từ ñâu ñến ñâu? 
4) Sự lưu thông có ngừng nghỉ hay không? 
5) Lưu thông liên tục là sao? 
6) Ở ñời chuyện gì phải lo? 
7) Trung tín có ích gì không? 
 
 
 
 

 

Trí tueä phaân minh ñöôøng thanh tröôïc 
Ñaïi nguyeän chính mình naêng töï yeân 
Nguyeân lyù Trôøi ban chung moät moái 

Thöïc haønh khai trieån chaúng coøn ñieân 

 
Vĩ Kiên 
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1) San Diego,  11-01-05  6: 08 AM 
Hỏi:  Quí yêu trời có lợi gì? 
 
Ðáp:  Thưa quí yêu trời lợi cho tâm 
  Kệ: 
 Ðường tu thẳng tiến không nguy hại 
 Quí tưởng trời cao tự tiến hoài 
 Uyển chuyển không ngừng qui hội tốt 
 Thành tâm tu luyện pháp phân hiền 
 

2) San Diego, 12-01-05  2: 44 AM 
Hỏi:  Tâm ở ñâu mà lời với lỗ? 
 
Ðáp:  Thưa tâm ở nơi ñiển giới trung tâm bộ ñầu 
hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ 
  Kệ: 
 Trung tâm ñiển giới bộ ñầu phát 
 Hào quang thanh nhẹ tiến tới vô cùng 
 Chuyển hóa thâm sâu qui hội tiến 
 Giải giới phân minh ñồng thỏa thuận 
 

3) San Diego 13-01-2005 6:51AM 
Hỏi: Sự vận hành chuyển từ ñâu ñến ñâu? 
 
ðáp: Thưa sự vận hành chuyển từ ñầu chí chân 

Kệ: 
Quân bình ñời ñạo tự phân hành 
Trí tuệ phân minh tiến rất nhanh 
Giải tỏa phiền ưu tự giác thanh 
Chung vui hợp tác quí hơn vàng 

 

4) San Diego 14-01-2005 7:33PM 
Hỏi: Sự lưu thông có ngừng nghỉ hay không? 
 
ðáp: Thưa sự lưu thông liên tục 

Kệ: 
Thực hành sẽ ñạt tới nơi tịnh 
Tự cứu thân mình tự giác minh 
Uyển chuyển không ngừng rõ chuyển trình 
Thân tâm an lạc xây tâm thức 

 
5) San Diego 15-01-2005 1:58 AM 
Hỏi: Lưu thông liên tục là sao? 
 
ðáp: Thưa lưu thông liên tục là không ngừng nghỉ 

Kệ: 
Không ngừng không nghỉ tự lưu thông 
Chuyển hóa thâm sâu rất nhiệm mầu 
Giải quyết không ngừng muôn sự sống 
Qui nguyên thiền giác tự lưu thông 

 

6) San Diego 16-01-2005 2:45PM 
Hỏi: Ở ñời chuyện gì phải lo? 
 
ðáp: Thưa ở ñời cuộc sống phải lo 

Kệ: 
Chuyện ñời lận ñận chính mình 
Pháp giới khai thông chẳng tự thông 
Giải tỏa trược ô pháp giới thông 
Cảm minh ñời ñạo duyên tự trồng 

 
7) San Diego 17-01-2005 2:55PM 
Hỏi: Trung tín có ích gì không? 
 
ðáp: Thưa trung tín rất hữu ích cho bản thân 

Kệ: 
Trung tín là căn bản tự tu 
Càng tu càng tiến tự phân bù 
Qui nguyên chánh giác cứu thân tù 
Học hỏi không ngừng tự giác tu 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Khuyên Con 
 

Cha khuyên con trẻ hàng ngày 
Tự lo tu sửa vui vầy cảm giao 
Những lời Cha dạy ñổi trao 

Con chưa thức giác khó vào nội tâm 
Xác thân tạm bợ khó tầm 

Nay con ñã có siêu âm cảm hòa 
Tình ñời tình ñạo hát ca 

Hồn con rung cảm chan hòa tình thương 
Xét con tự thức ño lường 

Trong con có sẵn những ñường phải ñi 
Khai thông tự thức hợp thì 

Duyên Trời duyên Phật ñã ghi trong lòng 
Pháp tu khai mở nhịp vòng 

Khai tâm mở trí tự tòng thiên cơ 
Cảnh ñời diễn tiến giấc mơ 

Nay không mai có thờ ơ chẳng còn 
ðức tin phải giữ vẹn toàn 

Thiên cơ Cha giữ mỏi mòn chờ con 
Cộng ñồng sông biển núi non 

Thiên tai bất trắc tâm con vững vàng 
Cảm thanh khai mở muôn màn 

Tạo trược uất khí khó an cõi lòng 
Cảnh Trời thanh thản trong trong 

Mặt Trời ban chiếu tận lòng thế sanh 
Chẳng còn mê chấp cạnh tranh 

Lưu thanh khử trược thực hành ñến nơi 
Công khai diễn tiến tự rời 

Tuy ñời là tạm nơi nơi thực hành 
Cha ñang phá luật giới ranh 

Mong con giải thoát thực hành cùng Cha 
Tình thương mến cảm chan hòa 

Qui không mới rõ tình ta tình người 
Ánh trăng thanh nhẹ vui cười 

Con yêu cảnh ñẹp con lười ích chi ? 
Con ơi ! Chơn pháp nhu mì 

Giúp con tự giải sân si ra ngoài 
Sửa mình mới rõ chơn tài 

Minh tâm kiến tánh sửa sai tiến lần 
Con ơi ! ðóng góp một phần 

Tâm con thanh tịnh sớm gần Phật Tiên 
Chớ nên loạn ñộng triền miên 

Nghiệp tâm gia nặng khó yên khó hòa 
Mong con sớm thoát ý tà 

Hướng về thanh nhẹ chan hòa tình thương 
Phật Trời thực hiện tạo gương 

Sông mê bến giác khai ñường ñộ sanh 
Chung qui cũng phải thực hành 

Thương yêu tha thứ quyền năng trong người 
Thức tâm thật sự vui cười 

Biển yêu sẵn có người người hướng tâm 
ðịa linh chẳng khỏi phải tầm 

Trong con sẵn có tình thâm ñạo ñời 
Ra vô hít thở chẳng rời 

Tình Cha sống ñộng nơi nơi cảm hòa 
Cảm minh thiên ñịa một nhà 

Người người an lạc vượt qua muôn loài 
Bình tâm học hỏi hoài hoài 

Trong không mà có tận ñài thanh cao 
Cha con vẫn cảm ước ao ! 

ðạt ngày tái ngộ muôn màu hợp khuynh 
Tự do khai mở chơn tình 

Thức hồn qui một con minh ñại hồn 
Lý kia sáng tỏ sanh tồn 

ðêm ñêm phát nguyện soi hồn cảm thông 
ðiển lành chư Phật phá công 

Giúp con mở trí cảm thông Cha Trời 
Pháp luân thường chuyển giải rời 

Những phần ô trược góp thời ý thanh 
Bình tâm nhìn lại em anh 

Vía hồn tái hội tương hành tương giao 
Mỗi phần có thấp có cao 

ðồng hành ñồng tiến bước vào thiên môn 
Giải bày tâm sự sanh tồn 

Cùng chung khai triển cùng hòa thức tâm 
Tham thiền nhập ñịnh mừng thầm 

Cơ Trời sắp ñặt chẳng lầm chẳng sai 
ðại ñồng thế giới không hai 

Ăn năn tu học tiến hoài không ngưng 
Tâm thành cống hiến người dưng 

Cùng chung hưởng lạc cảm từng quang khai 
Cộng ñồng ñóng góp thực tài 

Vui nhiều khổ ít ñiển oai thức hồn 
Chẳng còn chết chóc nóng nôn 

Bình tâm thực hiện giải cồn si mê 
Cha ñi Cha lại trở về 

Mong con tiến tới hương quê ñại hồn./. 
Thầy Tám 

Tasmania, 14-01-1986 
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH  5 
                           

Tâm an thế cảnh chẳng bàng hoàng 
Lý lẽ phân minh tự chuyển sang 
Quy hội chơn hồn tâm ñạt pháp 

Thực hành chất phác tiến chung ñàng 
 
“Tâm an thế cảnh chẳng bàng hoàng”: 
Tâm chúng ta thanh tịnh, hành pháp tâm thanh tịnh, rồi khổ cảnh chúng ta không có bàng hoàng, ồn ồn ào 
ào rồi ñâu cũng sẽ vào ñấy. 
“Lý l ẽ phân minh tự chuyển sang”: 
Phán xét rõ ràng, có ñến, có ñi, có ñộng, có tịnh thì chúng ta chuyển sang giới tịnh thay vì ñộng. 
“Quy hội chơn hồn tâm ñạt pháp”: 
Chơn hồn ta càng ngày càng sáng suốt, tâm chúng ta hiểu ñường ñi. Pháp là khứ giả, là ñi, ñường ñi. 
“Thực hành chất phác tiến chung ñàng”: 
Chúng ta thực hành chất phác, một là một hai là hai, thực hành ñứng ñắn tự giải thì ñường ñi chung tiến 
hòa bình rất rõ rệt. Thế gian ai cũng muốn có sự hòa bình yên ổn cho tâm thân nhưng không hành làm sao 
có ñược, không dụng nguyên khí của Trời ðất ñể giải sự trần trược trong nội tâm của chính mình làm sao 
ñạt pháp. 
 
        Nhiều người thậm chí tin nơi sự phù hộ của một vị sư phụ nào rốt cuộc tâm thân bất ổn, tu suốt kiếp 
không thấy ñược mình làm sao thấy ñược Tiên Phật. Mà có thấy ñược Tiên Phật hình ảnh bên ngoài ñó 
cũng giả mà thôi, ñâu có thật ñâu. Chính mình mới là thật. Thấy rõ vị trí tiến hóa của chính mình mới là 
thật.  
 
        Người tu Vô Vi: Vô là không, Vi là nhỏ cũng không, chứ không nuôi dưỡng sự mê tín dị ñoan và phù 
hộ. Trời ðất ñã phù hộ rõ ràng, cấu trúc từ siêu nhiên hình thành một thể xác có hiện diện tại mặt ñất, ñầu 
óc xán lạn. Biết xây nhà, biết tạo nghiệp nhưng mà không chịu sửa làm sao tiến tới thanh giới ñược. 
 
        Xác của con người là cặn bã của thanh quang, ñi ñứng ngồi nằm toàn là tự ñộng mà chúng ta tu giải từ 
cặn bã của thanh quang tiến tới hòa hợp với thanh quang là chúng ta nhẹ nhàng. Ý muốn ñi ñâu thì nó sẽ 
ñến ñó, nên Vô Vi gọi là xuất hồn. Muốn xuất hồn phải thanh lọc mình. Lấy cái gì thanh lọc? Lấy nguyên 
khí của Trời ðất thanh lọc cơ tạng càng ngày càng sáng suốt, mắt sáng tâm minh mới là người tu Vô Vi. 
Tu mà bàn bạc chánh trị, cơ cực, của người khác, mà không biết bàn bạc trật tự của chính mình là sai lầm 
rồi.  
 
Cho nên, nghe nói chuyện trong ba câu là biết người ñó ñứng ở vị trí nào, nếu chúng ta thanh tịnh. Các bạn 
không phải là thầy bói, không phải là thầy tướng mà thanh tịnh rồi các bạn sẽ hiểu tất cả những tướng số là 
gì, sanh khắc là gì? Nhận ñịnh mọi sự việc rất rõ ràng, dũng tiến trong thanh tịnh, không bị sự mê lầm nữa. 
Tu ñể tiến chứ không phải tu ñể lùi. Tu là giải, giải tức là tiến, không phải giải mà lùi. Các bạn ñã thấy 
chúng ta nhờ cơm Trời hai buổi, mà không chịu sửa mình thì tánh nào tật nấy, không tiến và bầy mưu sát 
hại lẫn nhau, thành ra cộng ñồng không vui ñẹp là vậy. Chúng ta sửa tiến, hiểu nguyên lý của Trời ðất, 
hiểu luật nhân quả thì sống lúc nào cũng yên, vui và thanh tịnh. Chung vui hòa bình rõ rệt. Quý yêu muôn 
loài.  
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        Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy cái Tiểu Thiên ðịa này không phải nhỏ. Bên trong có gì, bên 
ngoài có nấy. Bên ngoài có gì, bên trong có nấy. Nó mới hòa cảm ñược. Thần kinh con mắt loạn xạ một 
chút là màu xanh thấy màu ñen, thấy màu nâu, không có chính xác. Cho nên chúng ta tu trở về với trật tự 
siêu nhiên thì nhìn cái gì rõ rệt, mà xét cái gì cũng rõ rệt, quyết ñịnh trong một giây phút khắc là xong, 
không phải bận rộn như người phàm, cầu xin ñầu này, cầu xin ñầu kia. Chuyện mình mà nói hết cho người 
ta nghe, rồi người ta quyết ñịnh cái gì cũng nghe cái nấy, rốt cuộc bệnh hoạn chết chóc là mình gánh hết 
chứ ông thầy không có gánh. 
 
        Hiểu ñược nguyên lý này, phải cố gắng tự tu tự thức ñể hiểu mình càng sớm càng tốt. Tài sản cuối 
cùng của Thượng ðế cho chúng ta là Tiểu Thiên ðịa này mà không khai thác thì nền kinh tế không phát 
triển. Khai thác nguyên lý cơ tạng của chúng ta nó bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ sắc ngũ quang, 
huyền sắc huyền quang. Chúng ta khai thác từ trược tới thanh rõ ràng. Thấy mình là một khả năng sáng 
lạng trên mặt ñất.  
 
        Lấy gì kiểm chứng ñược ñiều này? Hiện tại chúng ta rất may mắn, có xe, có cầu cống tốt ñẹp, có phi 
cơ, muốn ñi ñâu là ñi, do ñâu ñã hình thành? Thưa, do khối óc của chúng sanh ñã ñóng góp hình thành 
chiếc phi cơ ñể rút gọn ñường dài trở nên ngắn. ðiều này, chúng ta ai ai cũng hiểu, ñiện thoại từ Mỹ qua 
Việt Nam cũng ñược, từ Việt Nam ñi tới Âu Châu cũng nói chuyện ñược, là chúng ta ñang sống cảnh gì 
ñây? Bán Tiên tại thế! Chỉ lo tu một chút cho phần hồn ñược sáng suốt thanh nhẹ, an toàn hơn. Chúng ta 
mới thấy rằng cái kiếp làm người phải chấp nhận sự kích ñộng và phản ñộng và phải cảm ơn sự kích ñộng 
và phản ñộng chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Lấy oán làm ân là vậy. Trực tiếp khai triển trực giác của 
chính mình nhiên hậu mới có cơ hội tận ñộ quần sanh ở tương lai. 
 
        Người sáng suốt phải có nhiệm vụ chỉ ñường cho những người chưa hiểu ñược chính họ. Người Vô 
Vi không có quyền xưng ta là thầy tất cả mọi người, nhưng mà ta là học trò của tất cả mọi người, chỉ phục 
vụ mọi người mà thôi. Người sáng suốt biết ñược, nên làm việc cho những người không biết. Ở ñời, chúng 
ta thấy rõ những vị bác sĩ ñi học mười mấy năm về giúp mấy người khùng ñiên chớ có làm gì ñâu! Ngày 
ñêm nghiên cứu mấy người khùng ñiên ñó ăn bậy vô nhà thương kiếm bác sĩ. Bác sĩ lại tiếp tục học nơi 
những người ñó, và nhờ những người ñó mới ñẩy bác sĩ ñi học thành bác sĩ. Nhưng mà cuối cùng bác sĩ 
không tu cũng chẳng hiểu bác sĩ là ai? Làm cái gì? Từ ñâu ñến ñây rồi sẽ về ñâu? Cũng thọ nạn như người 
thường! Những bác sĩ, kỹ sư hiện tại cũng chạy ñi tìm con ñường tu thiền ñể tự giác, ñể hiểu quá khứ 
chúng ta ñã học những gì? ðều là trật tự của cả càn khôn vũ trụ ban chiếu cho chúng ta ñể học và tiến.         
Nhiều người học ñến ñó mà không hiểu nguyên lý của Trời ðất tưởng là mình hãnh diện, tôi làm kỹ sư, 
bác sĩ là tôi tiền sẽ nhiều, tôi có nhà tốt, tôi có vợ ñẹp là phát triển lòng tham và sự dâm dục tự hại cơ tạng. 
Những vị bác sĩ ñó ñã học hết về cơ tạng nhưng mà bây giờ bằng lòng tự hại vì dâm dục, vì tham lam làm 
cho cơ tạng càng ngày càng yếu. Tới già chết ríu ríu ra ñi, bỏ lại xác phàm cũng như con thú chết vậy là 
thôi. 
 
        Cho nên, vì ñó trí thức không có cho phép. Ý thức là cái tâm tỉnh thức dậy rồi không cho phép chúng 
ta mê muội trong tiền tài danh vọng, thức tâm tu sửa ñể tiến hóa tới vô cùng. ðó là mới thấy con người trí 
thức nó như vậy, cái trí mà thức là hiểu ñược, còn trí không thức không còn giá trị gì hết. Hồn chúng ta là 
thiêng liêng, liên hệ với Trời ðất, còn xác của chúng ta y như xác con thú cũng bao 
nhiêu công chuyện ñó, tham dục tới một thời nào rồi cũng buông xuôi ra ñi, cũng là học. Không tu cũng là 
học, vì kiếp này làm bậy thì kiếp sau chết xuống rồi 
phải khổ, khổ rồi ăn năn sám hối cho ñược lên làm người, gặp ñược pháp tu, thì lúc ñó nó sẽ tiến lên. 
 
        Duyên lành tận ñộ, Vô Vi ñã có hiện diện trên mặt ñất và cống hiến cho tất cả mọi người bằng một 
phương pháp. Nam, phụ, lão, ấu cũng có thể tu ñược, sửa ñược chính mình trong thầm kín và không bị ai 
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lợi dụng. Bằng lòng sửa mình ñể cống hiến cho cộng ñồng càng ngày càng tốt, càng vui ñẹp. Mọi người ý 
thức lấy chính họ là xã hội sẽ tốt tươi và phục vụ rõ rệt hơn vì họ không còn tiếc của ñời nữa, không còn 
keo kiết nữa, họ thực hiện tâm từ bi sẵn có của chính họ, biết phục vụ cứu giúp là sự cần thiết của người tu 
Vô Vi. 
 
        Cho nên, Vô Vi bao nhiêu năm ở hải ngoại mọi người ñều thấy, không tiền không bạc nhưng mà vẫn 
in sách, vẫn in băng, ân cần phục vụ và giao tận tay cho những người muốn biết nó, trong thành tâm rõ rệt. 
 

Báo Cáo Tài Chánh ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 33 
« Không Còn Lưu Luyến » 

ParkRoyal Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia 
22.09.2014 – 28.09.2014 

  
Ngày 17 tháng 10 năm 2014 

Kính gởi toàn thể quý bạn ñạo tham dự ðại Hội, 

            Trước tiên, chúng con thành tâm ghi ân ðức Tổ Sư, ðức Thầy, Chư Vị Bề Trên ñã luôn quang 
chiếu cho chúng con suốt thời gian ðại Hội ñược hưởng tràn ñầy thanh quang ñiển lành và giúp cho tất cả 
chúng con ñược thượng lộ bình an trong chuyến du hành này.  

Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý bác, quý anh chị, quý bạn trẻ, ñã phát tâm phục vụ cho 
ðại Hội, ñể mọi người cùng vui hưởng những buổi sinh hoạt tu học phong phú, hai ngày du ngoạn vui vẻ, 
những giây phút văn nghệ cảm ñộng, những buổi trà ñàm vang vang tiếng cười… ðặc biệt năm nay, có 
những bạn ñạo ẩn danh ñã cùng BTC phát tâm hỗ trợ bạn ñạo bên quê nhà, ñể tạo phương tiện dễ dàng cho 
quý bạn ñạo ñó ñược tham dự ðại Hội lần ñầu tiên. Tình thương giữa bạn ñạo và bạn ñạo thật cao quý, và 
làm tăng thêm ñặc sắc ðại Hội kỳ 33 Không Còn Lưu Luyến này. Chúng tôi cũng cảm ơn bạn ñạo ñã phát 
tâm ấn tống thẻ USB gồm 133 bài giảng chọn lọc của ðức Thầy cho phần quà ñại hội, và một số ñiã nhạc 
CD Thiền Ca do bạn ñạo thực hiện rất công phu. 

Sự thương mến của quý bạn là một sự khích lệ lớn lao cho chúng tôi cố gắng thực hiện một ðại 
Hội tốt ñẹp, và chúng tôi ước mong sẽ tiếp tục ñồng hành với quý bạn trên con ñường phục vụ cho chung. 

Sau ñây là bản báo cáo tài chánh cập nhật hóa sau khi chúng tôi nhận ñược các hoá ñơn sau cùng 
của các dịch vụ liên quan ñến ðại Hội.  

 

I. Tổng kết THU:      280,174    USD 

II.  Tổng kết CHI PHÍ:           -  275,770    USD 

III.  Còn: 

** Số tiền dư 4,404 USD sẽ ñược sử dụng cho quỹ 
ñại hội 2015 

       4,404     USD 

Chi phí gồm có:   

1. Chi phí Khách Sạn (Phòng ngủ, chi phí thuê         228,817 USD 
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phòng họp cho các nhóm tu học, máy móc A/V 
căn bản, các bữa ăn trưa và chiều trong khách sạn, 
trà bánh cho hai buổi trà ñàm, v..v…): 

 

2. Chi phí chuyên chở bạn ñạo  (bao gồm ñưa rước 
phi trường, tiền pourboire cho nhân viên phục vụ 
ñưa rước, bus hai ngày du ngoạn, v... v...)  

17,710 USD 

 

3. ** Chi phí quà ñại hội  (bao gồm máy MP3 
speaker và các linh tinh khác) 

(** Th ẻ USB 8GB, bao gồm 133 bài giảng của 
ðức Thầy do bạn ñạo phát tâm ấn tống trong quỹ  
Ấn Tống Kinh Sách riêng)  

             4,164 USD 

4. Chi phí thuê máy móc Projector và Audio/Video, 
ánh sáng trong hội trường, thuê nhân viên kỹ 
thuật phục vụ 3 ngày ðại Hội, tân trang thêm 
dụng cụ cho ban kỹ thuật 

            19,788 USD 

5. Chi phí ðại Hội linh tinh  (ấn loát cẩm nang, 
trang trí hội trường, bông hoa, chi phí chuyên chở 
máy móc từ Mỹ, ẩm thực cho bạn ñạo, v.v...) 

              5,291 USD 

  

Chúng con xin ñảnh lễ ðức Thầy trong tâm, và thành thật cảm ơn tất cả quý bạn ñạo. 

Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại ðại Hội “Học Và Hành” 2015 tại thành phố Atlanta, tiểu bang 
Georgia, Mỹ Quốc. 

Kính thư, 

BTC ðại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California 
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách   

 
17.10.2014 
 
Kính thưa quý bạn ñạo, 
 
  Trong dịp ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 33 “Không Còn Lưu Luyến” tại Kuala Lumpur, Mã Lai, 
chúng tôi ñã kính biếu bạn ñạo tham dự ñại hội những tài liệu như sau: 
   

- Bộ Video ðại Hội “Bàn Bạc Khai Thông” 2013 
- Thẻ USB 8GB bao gồm 133 bài giảng (MP3) của ðức Thầy  (ñể sử dụng với các máy MP3) 

 
     Và một số tài liệu kinh sách cho bạn ñạo phương xa như Việt Nam, Âu Châu và Úc Châu. 
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     Hiện nay, chúng tôi còn một số thẻ USB  quà ðại Hội Không Còn Lưu Luyến ñể phân phối cho 
những bạn ñạo không có dịp tham dự ðại Hội. Xin quý bạn liên lạc về Hội AHVV B ắc California theo như 
ñịa chỉ trong thông báo này nếu muốn nhận tài liệu này hoặc các kinh sách khác. 
 Trong tương lai, chúng tôi sẽ tái bản sách Phương Pháp Công Phu căn bản 6 tháng bằng Anh Ngữ 
và bộ DVD Phương Pháp Công Phu tiếng Việt (thêm phụ ñề Anh, Pháp và Hoa). Tùy theo nhu cầu của bạn 
ñạo, chúng tôi sẽ tiếp tục chọn các tài liệu cần thiết ñể phổ biến. 
  

Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, ñể chúng tôi có phương tiện tiếp tục 
thực hiện các tài liệu kinh sách Vô-Vi.   
 

Sau ñây là danh sách bạn ñạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 4 tháng 6 năm 2014  ñến ngày 
10 tháng 10 năm 2014 bao gồm sự phát tâm về kinh sách của quý bạn ñạo tham dự ðại Hội Không Còn 
Lưu Luyến vừa qua. 
  
Tên Số Tiền Nhận Currency/ Loại Ti ền 
ðại gia ñình Nguyễn Cúc     3000  USD 
Nguyễn Hoa & Lê Mai (Arizona)         50  USD 
Kelly Nguyen & Andy Nguyen (Arizona)         50  USD 
Trần Khúc Kiên (Virginia)       100  USD 
Võ Nhàn Thanh  (Texas)       100  USD 
Phạm Huệ (Virginia)       100  USD 
Mai Kim Khuê (California)       100  USD 
Nguyễn Thị Hoa (Virgini)       100  USD 
Nguyễn Thị Tâm (California)       100  USD 
Tô Thị Bích (California)        50  USD 
Nhân (California)        50  USD 
Ẩn Danh (California)      500  USD 
Huỳnh Don (Texas)      200  USD 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Nam California     1000  USD 
Lê N. Liên (California)      100  USD 
Nguyễn Thanh Thiên Hương  (Arizona)        66  USD 
Dương Văn ðê  (California)      100  USD 
Võ Tươi (California)      200  USD 
Huỳnh ðậm  (Texas)      200  USD 
Lâm Thị Viên (Texas)      200  USD 
Lâm Ùng Mến (California)      120 USD 
Võ Thị Nhành (California)      120  USD 
Sau ñây là danh sách bạn ñạo phát tâm tại  
ðại Hội Không Còn Lưu Luyến: 

 

Lương Lan (Houston, TX)     100 USD 
Hồ Minh (Houston, TX)     100 USD 
Nguyễn Ngọc Ánh (Houston, TX)     100 USD 
Khổng Văn Dũng (Việt Nam)     200 USD 
Võ Thị ðào (Atlanta, GA)   1000 USD 
Lâm Quang Hiền (Bỉ Quốc)     500 USD 
Lai Ngọc Hoa (Calgery, Canada)     900 USD 
Ngô Mui Leng (Paris, Pháp Quốc)     200 USD 
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Quách Ngọc Hùng (Atlanta, GA)     500 USD 
Nguyễn Thị Kim Lan (Oakland, CA)     100 USD 
ðỗ Thị Vân (Santa Rosa, CA)       50 USD 
Nguyễn Ngọc Loan (Santa Ana, CA)     200 USD 
Nguyễn Minh Huân (Santa Ana, CA)     200 USD 
Nguyễn Minh Trí (Santa Ana, CA)     200 USD 
Nguyễn Thị Phụng (Santa Ana, CA)     500 USD 
Lý Thị Phúc (ðức Quốc)     200 Euro  
ðỗ Caroline (Pháp Quốc)     100 Euro 
Nguyễn Thị Thanh Mai (Pháp Quốc)     100 Euro 
Bùi Lê Kim Thanh (Bỉ Quốc)     300 Euro 
Lai Ngọc Dung (Canada)     200 CAD 
Lai Ngọc Minh (Việt Nam)     100 CAD 
Hồ Dan Thanh Hoàng (Canada)     100 CAD 
Bạn ñạo Úc Châu     500 AUD 
Ẩn Danh (Úc Châu)   1000 AUD 
Lê Thị Ngọc Sương (Úc Châu)      50 AUD 
Quách Thị Dung (Úc Châu)      50 AUD 
Lâm Cẩm Duyên (Úc Châu)    100 AUD 
Wan Thị Bích Liễu (Úc Châu)    500 AUD 
Nguyễn Ngọc Hạnh (Úc Châu)    100 AUD 
Nguyễn Thị  Ánh (Úc Châu)    300 AUD 
ðỗ Thị Dương Cầm (Úc Châu)    300 AUD 
Vũ Thị Tố Oanh (Úc Châu)    300 AUD 
Thiền ðường Duyên Lành (Melbourne, 
Úc Châu) 

  500 AUD 

 
Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về: 
 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California  
Vo-Vi Friendship Association of Northern California    
 PO BOX 18304 
 San Jose, CA 95158 
 (Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên  
 “Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về ñịa chỉ trên.) 
 ðiện thư (email): vovikinhsach@gmail.com 
 ðiện thoại: (408) 937-1664  hoặc (714) 598-7291   
   
Kính thư, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California  
Ban Kinh Sách 
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THƯ GỬI TỪ ATLANTA – THI ỀN ðƯỜNG MINH CHÁNH ðẠO PHÁP 
 

ðại Hội Vô Vi tại Atlanta kỳ 34, năm 2015 
 

HỌC VÀ HÀNH 
Tình Trời giáo dục lý thâm sâu 

Cảm thức chiều sâu rất nhiệm mầu 
Giải tiến chơn hồn tâm hiểu ñạo 
ðào sâu chơn lý rỏ ñuôi ñầu 

Vĩ Kiên 
 
Kính thưa ðức Thầy cùng Chư Vị Bề Trên, 
Kính gởi Quí Bạn ðạo trên toàn thế giới: 
 
 

Bạn ñạo Atlanta cảm ñộng mà 
Tình thương Thầy, Tổ ñà ban ra 

Vững dạ tu HỌC & HÀNH Chơn Pháp 
ðại Hội Vô Vi quí lắm ña. 

 
Bạn ñạo Atlanta kính cảm tạ ðức Thây, ðức Tổ Sư cùng Chư Vị Bề Trên, cùng cảm tạ ban Tổ Chức và 
bạn ñạo Vô Vi trên toàn thế giới ñã cho phép và bầu chọn Atlanta là nơi tổ chức ðại Hội Vô Vi kỳ 34, năm 
2015 
Bút mực không thể tả hết niềm vui sướng, bạn ñạo Atlanta luôn tin tưởng vào ðức Thầy cùng Ban Tổ 
Chức sẽ cho chúng ta một ðại Hội thân thương và trật tự tại Atlanta. 
Vào những phút giây cuối ñời, khi ðức Thầy còn tại Thế, ðức Thầy ñã có nhã ý ñến thăm các bạn ñạo 
Atlanta, tuy nhiên vì lý do sức khỏe ðức Thầy ñã không ñi ñược. Bạn ñạo Atlanta vẫn ghi ơn tấm lòng của 
ðức Thầy. Nay ðức Thầy ñã cho phép tổ chức ðại Hội tại Atlanta, bạn ñạo Atlanta thật biết ơn ñến cảm 
ñộng với tình thương bao la của ðức Thầy. 
 

Bạn ðạo Atlanta không có ñông 
Chỉ có tâm Không và tấm lòng 
Xin ñược phuc vụ là mong ước 

Xin dự thật ñông, thỏa ñợi mong 
 
Nam Mô A Di ðà Phật Vạn Vật Thái Bình 
 
ðại Diện 
 
Mộng Chi 
 
Thiền ðường Minh Chánh ðạo Pháp 
MinhChanhDaoPhap@yahoo.com 
(678) 376-7730 
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BẠN ðẠO VIẾT 
Thủ ðô Washington-Hoa Kỳ, October 18, 2014 

 

Giỗ ðức Tổ Sư 
 

        Ngày Chúa Nhật 16 tháng 11 năm 2014, Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California-Hoa Kỳ ,có tổ chức buỗi 
lễ Giỗ ðức Tổ Sư trên Thiền Viện Vĩ Kiên. 
        Giỗ ðức Tổ Sư, nhiều bạn ñạo nghe không quen. Bởi vì chưa có dịp tham dự. Hoặc quá chú tâm về 
ðức Thầy ,nên không mấy chú trọng ñến ðức Tổ Sư. Chúng ta may mắn và ñại phước ñức có ñược một vị 
ðức Thầy quá vĩ ñại,nhiều quyền năng siêu phàm. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng : không có Tỗ ,thì 
làm sao có Thầy. Vì vậy,ðức Tỗ Sư là một người chúng ta cần kính trọng và biết ơn. 
        Do ñó ,có cơ hội ,tham dự ngày ðức Giỗ Tỗ Sư là một việc làm vô cùng chánh ñáng  . 
        Thiền Viện Vĩ Kiên, một Thiền Viện Tâm Linh mang tên ðức Thầy. Nơi ñây cũng có sự bão trọng 
qua ñiển tâm của ðức Quan Thánh. ðức Thầy cũng ñã thực hiện nhiều khóa học tâm linh nơi ñây, nhiều 
lần về ñây tịnh dưỡng. Do ñó,Thiền Viện Vĩ Kiên là một Thiền Viện vô cùng quan trọng ñối với người Tu 
Thiền Vô Vi.  
        Nếu có một lần ñến ñây Thiền ðịnh , chắc chắn bạn ñạo cảm nhận ñược rằng ðiển Quang rất mạnh. 
Các bạn chỉ cần ngồi xuống vài phút ,là sẽ ñắm mình thanh tịnh ,an lạc.Một buỗi Thiền ðịnh ở ñây bằng 
nhiều tháng trời Thiền ðịnh ở Nhà. 
        Chúng ta là những người Tu Thiền về ðiển Quang. Bỡi vì chỉ có ðiển Quang mới có thể tạo phương 
tiện ñể về gặp lại ñược Thầy,Tỗ. Cho nên,nơi nào ,làm cách nào ,ñể hội tụ ñược nhiều ðiển Quang ,là 
chúng ta cần phải tìm ñến ,làm mọi cách, ñể ñạt ñược yêu cầu tu học.  
       Chắc chắn là chúng tôi sẽ có mặt trong ngày Giỗ ðức Tổ Sư năm nay. Nếu quý bạn nào có cơ hội ,hãy 
cùng nhau tham dự. Một cơ hội tâm linh quý báu,một biễu hiện Kính Lễ trang trọng.Chúng ta sẽ nhận 
ñược những nụ cười trìu mến của ðức Thầy và ðức Tỗ Sư.  
       Theo quan ñiểm của tôi ,ñược tham dự ngày ðại Lễ Giỗ ðức Thầy ,và Giỗ ðức Tổ Sư ,là một hân 
hạnh, may mắn của người Tu Vô Vi. 
       Năm nay,bạn ñạo sẽ nhận ñược một món quà tâm linh quý báu: một CD bài thuyết giảng của ðức Tổ 
Sư tại Sa ðéc vào ngày 01-01-1972 .CD này ñã ñược lọc lại ,nên âm thanh rất rõ.Nghe lại giọng nói của 
ðức Tổ Sư,thật xúc ñộng vô cùng.  
        Xin giới thiệu hotel mà tôi ñã lấy phòng tại ñây : 
Quý bạn vào web: Orbitz  
Hotel Huntington Beach :  
ðang có giá : $ 101 một ñêm cho một phòng : Ở  ñược từ 2 ñến 4 người. 
Hotel này chúng ta ñã từng tổ chức khóa sống chung và gần Phi Trường  Orange County  . 
 
Kính chúc quý bạn Tu hành Tinh Tấn, Thân Tâm An Lạc, Vạn Sự May Mắn. 
 
Nam Mô A Di ðà Phật 
Vạn Vật Thái Bình 
 
Kính bút, 
 
Võ Quang 
 
 

ðÚC KẾT PHIẾU BÌNH PHẨM TẠI ðẠI HỘI « KHÔNG CÒN LƯU LUYẾN » 
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Lễ Tưởng Ni ệm ðức Thầy

Rất tốt
78%

Tốt
19%

Không Ý 
Kiến
1%Tạm ñược

2%

Không t ốt
0%

Tìm Hiểu và Học Hỏi 
Chơn Ngôn ðức Thầy

Không t ốt
0%

Tạm ñược
1% Không Ý 

Kiến
1%

Tốt
25%

Rất tốt
73%

Ôn lại Pháp Lý PPCP 
(Pháp Luân Chi ếu Minh)

Rất tốt 73%

Không Ý 
Kiến 3%

Tốt 23%

Tạm ñược 
1%

Không t ốt 
0%

Ôn lại Pháp lý PPCP 
( Lục Căn Lục Trần)

Rất  t ốt

7 2 %

Tạm ñược

3 %

K hông Ý K i

3 %

K hông t ốt

0 %

Bàn Bạc Trao ðổi Lời Giảng ðức Thầy

Rất tốt
71%

Tốt
23%

Tạm ñược
2%

Không Ý 
Kiến
3%

Không t ốt
1%

Chia nhóm trao ñổi tu h ọc

Rất tốt
71%

Tốt
24%

Tạm ñược
2%

Không Ý 
Kiến
3%

Không t ốt
0%

Văn ngh ệ

Rất tốt
58%

Tốt
28%

Tạm ñược
1%

Không Ý 
Kiến
13%

Không t ốt
0%
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi 
 

Chúng tôi tại ñại hội 2014 Không Còn Lưu Luyến nhận ñược từ quý bạn ñạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   như 
sau (bổ túc cho tuần trước): 
 
                     

Người gửi           
 AUD EU CAN US Ma$ 
Long Tran (FL)    1000  

 
Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo   
 
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc : 
về VoVi Association of Canada và gửi về : 
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
email tbptdn@videotron.ca  
 
Xin thành thật cám ơn quí bạn ñạo  
Ban trách nhiệm quỹ CKBV 
 

KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU   2015  TẠI BỈ QUỐC 
 

Kính thưa qúy bạn ñạo , 
DUYÊN LÀNH chúng ta ñược gặp gỡ hàng năm ñể VĨNH VIỂN LƯU GIỮ những gì ðức Thấy ña ban 
phát cho chúng ta , thì chúng ta phải cố gắng  DỨT KHÓAT  HÔI TỤ ñể tiếp tục phát triển pháp lý 
Vô Vi  hầu giúp ñỡ cho nhiều người còn ñau khổ chưa có cơ hội biết pháp . 
Bạn ñạo Bỉ chúng tôi xin thông báo sẽ tổ chức khóa sống chung  năm 2015 
vào ngày 14,15,16,và 17/5/2015 tại Bruxelles  - Belgique . 
Kính mong ñược sự hoan hỉ tham gia ũng hộ của qúy bạn ñạo . 
Xin cám ơn qúy bạn ñạo . 
 
Thiền ñường Bruxelles 
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PHIẾU GHI DANH 

Khóa sống chung Âu Châu 
« HÔI TỤ DỨT KHÓA » 2015  - Bruxelles – Bỉ Quốc 

                                                                            14/05/2015  - 17/05/2015 
Hotel RAMADA BRUSSELS WOLUWE 

Avenue des Pleiades , 67-69  

1200 Brussels - Belgique     

 

Họ và tên :  ________________________________________________________________________ 

Địa chỉ      :_________________________________________________________________________ 

Thành phố   : ______________________Số vùng ___________________Quốc gia________________ 

Điện thoại    :______________________E-mail____________________________________________ 

Thuộc Thiền ñường  / HAHVV ___________________________________Nam ______Nữ_________      

Tên người nhà ( liên lạc trường hợp khẩn cấp ) :___________________ Điện thoại________________ 

 

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 15-02-2015 

Nếu hủy bỏ sau ngày 30/03/2015 , lệ phí sẽ không ñược hoàn trả lại . 

 

    

Lệ phí cho mỗi người 
Phòng  
1người  

Phòng 2 
người  

Phòng 3 
người 

Trẻ em 3 
– 12 tuổi  

Trẻ em 0 - 
3 tuổi  

             

KSC 4 ngày 3 ñêm 9 bữa ăn 
470€/ 

1người 
350 € 

/1ngừơi 
350 €/ 

1người 300 €    miễn phí   
Phòng ở trước hoặc sau 
KSC ñồng giá 120€ cho một 
phòng 

 120€ /1 
phòng 

 120€ /1 
phòng       

 120€ /1 
phòng      

             
 

Phòng 3 người rất hạn chế chỉ dành cho những  gia đình đi chung 

 

Xin ghi danh và đóng lệ phí cho những người sau đây  

Họ và tên Tuổi  (em bé) Lệ phí KSC 

   

   

   

   

   

   

 
Tổng cộng lệ phí KSC 
Tổng cộng lệ phí KSC + Phòng trước và sau KSC 
Xin ñược xếp chung phòng với bạn ñạo ( ghi danh ñóng lệ phí riêng  ) 
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Cách thức ghi danh và ñóng lệ phí : 
• Bạn đạo Đức Quốc xin gởi phiếu ghi danh về : 

Anh Nguyển văn Quan 
VOVI Freundschaftsvereinigung e.V. 
IBAN: DE54 5079 3300 0000 0646 53 
BIC: GENODE51BIV 
 

• Bạn đạo Pháp quốc xin gởi phiếu ghi danh vế : 

M. Huỳnh Minh Bảo , 178 rue de l’Université ,75007 Paris 
Tel : + 33 145502912  Email : vovifrance@yahoo.fr 
 
Ngân phiếu Pháp ñề tên : 
ASSOCIATION VO VI France 
Ngân hàng :  SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France 
Tên         :  Vovi France Association  
IBAN    :   FR76 30003 03290 00037266125 14 
BIC       :   SOGEFRPP 

 
• Bạn đạo Bỉ và các nơi khác : 

Lê thị Kim Phụng , thiền ñường Bruxelles 
53 – 55  Avenue Paul Deschanel ,  bte  17 
1030 Bruxelles  -  Belgique 
TEL :  +32 (0)2 219 10 16      Email :  thikimphungle88@gmail.com 
IBAN   :  BE13 9730 8236 3239 
BIC      :  ARSPBE22 
Ngân hàng  : Argenta 
 
 


