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` 
Số:  1107  25 tháng 9 năm 2016 

 

 

 Mục Bé Tám 1991 
 
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) Thiền ñường và thiền viện mở ñến lúc nào mới hoàn toàn ñóng lại?  
2) Sách vở tặng miễn phí bao năm nấy, tiền ñâu mà in ra?  
3) Tại sao họ không ñể dành tiền ñể ăn uống chơi vui cho mạnh khỏe, ngược lại bỏ tiền ra in thành sách và 
còn năn nỉ họ ñọc?  
4) Tình thương là gì?  
5) Lễ Vu Lan Bé có bày ra lễ lộc gì không? 
6) Hạnh bố thí do ñâu mà có?  
7) Không biết ñược tâm từ bi thì sao?  
 
 

Thơ ngỏ 
 

Thaønh Töïu 

Thaønh töïu chính mình qui moät moái 
Thöïc haønh chôn phaùp laïi caøng thoâng 
Caûm thoâng ñôøi ñaïo chung haønh tieán 
Thöïc hieän coâng phu giaûi luïy phieàn 

 
Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Thiền ñường và thiền viện mở ñến lúc nào 
mới hoàn toàn ñóng lại?  
 
TL: Thưa thiền viện và thiền ñường do tâm của 
người tu ñề ra, ñóng hay mở cũng do tâm của hành 
giả mà thôi, nó là cơ cấu phát tâm hướng thiện, chứ 
không phải là một cơ cấu tranh chấp và tạo loạn, 
ñưa tin cho nhau và nghiên cứu những ñiều lợi ích 
cho tâm lẫn thân, nói tóm lại là nơi tìm lại sức khỏe 
và tâm linh, hữu ích cho các tầng lớp nhơn sinh tại 
mặt ñất.  
 

2) Hỏi: Sách vở tặng miễn phí bao năm nấy, tiền 
ñâu mà in ra?  
 
TL: Thưa do sự phát tâm của mọi người mà hình 
thành.  
 

3) Hỏi: Tại sao họ không ñể dành tiền ñể ăn uống 
chơi vui cho mạnh khỏe, ngược lại bỏ tiền ra in 
thành sách và còn năn nỉ họ ñọc?  
 
TL: Thưa sách vở là ghi chép thành quả của người 
tu tiến bước, lúc nào cũng muốn cho người kế tiếp 
tiến thân, nó cũng là từ trong nguyên khí từ bi mà ra, 
cho nên lúc nào cũng có người phát tâm, tặng cho 
những người kế tiếp, nó cũng là cơ hội phát triển 
tâm linh của ñọc giả.  
 

4) Hỏi: Tình thương là gì?  
 
TL: Thưa tình thương là sự phát tâm dành cho 
những người kế tiếp, cho nên Vô Vi từ người ñi 
trước cho ñến người ñi sau ñều phát tâm ñồng ñều, 
tạo ra một không khí trăm hoa ñua nở, hoa hạnh ñức 
dâng Trời Phật nghìn năm không héo.  
 

5) Hỏi: Lễ Vu Lan Bé có bày ra lễ lộc gì không?  
 
TL: Thưa Bé chỉ biết thiền nhiều, ảnh hưởng cho 
mọi tâm linh ñược tiến hóa mà thôi, kẻ chết cũng 
như người sống thảy thảy ñều ñược cơ hội tiến hóa 
như nhau, nhìn qua sự thật ñể chứng minh là loài 
người càng ngày càng ñông, nhưng vẫn sống trong 
luật nhân quả riêng biệt thích hợp theo chấn ñộng 
của vũ trụ quang.  
 

6) Hỏi: Hạnh bố thí do ñâu mà có?  
 
TL: Thưa hạnh bố thí do tâm từ bi xuất phát tia từ 
quang tận ñộ mà hình thành.  
 

7) Hỏi: Không biết ñược tâm từ bi thì sao?  
 
TL: Thưa chỉ biết lợi dụng và chèn ép lẫn nhau, càng ngày càng yếu hèn mang tâm cầu xin và gỡ gạt sự 
thua lỗ của tâm thân, mờ mịt không thay chơn lý và chẳng thấy sự phát triển của tâm linh.  
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 
 
 
 

Tạm Biệt 
 
 

ðường dài sao tiễn ñược con 
Lo tu con tiến chẳng còn lo ra 

Càn khôn vũ trụ tương hòa 
Chơn tâm qui một thật thà ñến nơi 

Thầy ñâu có bỏ xa rời 
Hòa thanh con cảm thấy lời Thầy răn 

Cảnh ñời vạn sự khó khăn 
Tiến trong trồi sụt nói năng ñủ lời 

Qui hồi tái hợp nhứt thời 
Con tu con tiến Cha Trời giúp con 

ðường ñi có sẵn ñường mòn 
Trong không mà có trong con có hoài 

Thương yêu tha thứ chẳng hai 
Con, Thầy có một hai vai tương hành 

Tình ñời ñen bạc chẳng thanh 
Tranh ñua tạm bợ khó thành việc chi 

Tu hành thanh tịnh uy nghi 
Thực thi chơn pháp tâm thì cảm giao 

Quên mình tiến hóa ñổi trao 
Bước vào tâm thức chuyển mau ñến bờ 

Giác tâm quán triệt thiên cơ 
Chuyển cho muôn loại ñến giờ qui y 

Chẳng còn loạn ñộng nghĩ suy 
Thực hành thành ñạo tâm thì cảm yên 

Thế gian ngoại cảnh tạo phiền 
Trở vào nội thức ở yên ñời ñời 

Thầy nay xa cách nhứt thời 
Các con thực hiện sớm rời tham sân 

Bình tâm cống hiến một phần 
Cuối cùng cũng ñạt cũng lần ñến nơi 

Cha Trời ban rải chẳng rời 
Hành trang trong thức con thời cứ ñi. 

 
Lương Sĩ Hằng 

Cabramatta, 14-12-1984 
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TRÍCH B ĂNG ðỨC THẦY THUY ẾT GIẢNG 
 

Khóa Tịnh Khẩu Big Bear (3-5-1993) 
(Cuốn 4) 

 
 

Bạn ñạo: Dạ thưa Thầy, dạ con cũng còn thắc 
mắc một chuyện, giờ con thưa với Thầy: Bây giờ 
con sống chết gì thì Thầy cũng lo cho con ñể tới 
ngày hôm nay con tu thiền con ñược có chút ít 
thanh ñiển. Thì Thầy, con xin về Việt Nam, Thầy 
nói “không ñược!”, con cũng chấp nhận. Bây giờ 
con xin Thầy ñể giúp cho con, ñể con theo năm 
ñứa con con ñi ðại hội, nhưng mà giấy tờ thì nó 
trễ, thưa Thầy... 

ðức Thầy: ði ðại hội hả? 

Bạn ñạo: Dạ, con xin con ñi với năm ñứa con. 
Năm ñứa con con ñi, bây giờ Thầy không cho con 
về Việt Nam thì Thầy cho con ñi ðại hội, nhưng 
mà giấy tờ... 

ðức Thầy: ði ðại hội ñược. 

Bạn ñạo: Dạ, con, giấy tờ... 

ðức Thầy: Nếu mà có tiền, ñi về Việt Nam rồi ñi 
qua dự ðại hội rồi tôi giải cho, không sao. 

Bạn ñạo: Sợ giấy tờ không kịp. 

ðức Thầy: ,,, 

Bạn ñạo: Thôi, Thầy nói sao con hay vậy. Con 
cũng không cần thiết về, nghe Thầy cứu con sống 
thì giá nào con cũng phải nghe lời Thầy. Bây giờ 
con không ñi Việt Nam, con ñi ðại hội với năm 
ñứa con con, bây giờ giấy tờ... 

ðức Thầy: ði mất cái linh khí, về Việt Nam mất 
cái linh khí, uổng lắm! 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Mặt chị cũng có linh khí rồi !. 

Bạn ñạo: Thì bây giờ con con nó nói là mua vé 
máy bay không ñược, cái gì cũng không ñược, 

năm chị em nó lo hết rồi. Bây giờ, bây giờ làm 
sao Thầy? 

ðức Thầy: ðâu có gì là không ñược. Có tiền 
không? 

Bạn ñạo: Dạ có. 

ðức Thầy: Có tiền là ñi (cười). ði Bruxelles mà 
gì không ñược? 

Bạn ñạo: Dạ, con ñi mình con con biết ñường ñâu 
con ñi? Nó nói con thì ñi năm chị em nó ñi, con 
nói nó con ñi một mình 

ðức Thầy: Chị cứ ñiện thoại tới Hội nó ñi rước à.  
Mà lên sân bay nói là: “Tôi no English” , tới ñó 
mấy cô dẫn vô...  

Bạn ñạo: Con ñâu có biết cái gì! 

ðức Thầy: ...bật ghế ngồi ñàng hoàng. Không 
biết gì, cứ la không biết gì hết, vậy thôi à! ðẩy xe 
lăn ñi tới nhà cũng ñược, không sao! 

Bạn ñạo: Dạ, Thầy, Thầy nói vậy thì con nghe lời 
vậy, con ñi ðại hội. 

ðức Thầy: Giao hết cho hãng máy bay !. 

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Cũng như người ta, baby mười mấy 
tuổi người ta còn cho ñi chơi một mình mà.  

Bạn ñạo: Dạ. 

ðức Thầy: Kể bả như baby vậy. Nói là bả không 
biết tiếng gì, tiếng Ăng-lê gì hết ñó, dẫn bả ñi. 

Bạn ñạo: Dạ. 

Bạn ñạo: Mời anh Diễm. 
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Bạn ñạo: Mua vé máy bay ñược mà bả sợ ñi một 
mình, sợ ñi lạc. 

ðức Thầy: Có bạn ñạo thiếu gì! 

Bạn ñạo: Kính chào Thầy, kính thưa Thầy, thưa 
ban tổ chức và thưa các bạn ñạo. Trước hết tôi 
xin lỗi vì tôi không có mặc ñồng phục vì vợ chồng 
tôi hôm nay ñột kích, mới ñột kích ñến ñây cho 
nên không có mặc ñồng phục. Chúng tôi phải làm 
việc, hôm nay ñược xin ñể ñược tham dự cái buổi 
họp Vô Vi hôm nay. Thứ hai nữa thì tôi cũng xin 
ñược nói hơi dông dài một chút, vì quý vị có một 
tuần lễ ở ñây cho nên những ñiều mà chúng tôi 
ñặt ra ñể trình với Thầy, ñể hỏi với Thầy, có thể 
có những trường hợp ñụng chạm tại vì tôi có 
nhiều thắc mắc mà thắc mắc tôi muốn nói thực, 
nói thẳng ra ñây. 

Thưa quý vị, tôi thì tu từ hồi nhỏ, là con cầu tự. 
Rồi vô chùa, rồi hết pháp môn này qua pháp môn 
khác, rất nhiều, liên tục và cho ñến pháp môn Vô 
Vi ñược hơn mười năm. Cuộc ñời cũng thế, tôi 
cũng lên voi xuống chó ñủ thứ, ñã làm ông chủ, 
làm người làm, có ñịa vị và cũng ñủ mọi công 
việc, cho nên cuộc ñời tôi cũng học hỏi nhiều. 
Nhưng càng tu, càng học hỏi ở ñời thì chúng ta 
thấy rằng là ñường vô Vô Vi chúng ta có cái ñiều 
là ñời-ñạo song tu, hai cái ñó bổ túc cho nhau. 
Nhưng sự thực cuộc ñời, hai cái nó ñối nghịch 
nhau rất nhiều! Nếu chúng ta ñược nghe băng của 
Thầy giảng thì Thầy nói lúc thế này lúc thế kia, 
lúc trắng lúc ñen; lúc Thầy khuyên những người 
bỏ hết ñi tu, nhưng lắm lúc Thầy khuyên phải 
phục vụ tha nhân.  

Cho nên hôm nay tôi muốn trình với Thầy cũng 
như quý vị là những cái ñiều Thầy giảng ra, rất 
nhiều cuốn băng, mà những băng toàn là, nói 
thực, là mâu thuẫn với nhau. Cái ñiều ñó chúng ta 
hiểu là mỗi lời Thầy giảng thì hợp với trình ñộ 
một số người; những cái câu trả lời thì hợp với 
trình ñộ người này mà không hợp với trình ñộ 
người khác. Ví dụ: Thầy nói rằng là nên buông 
bỏ, bây giờ tu trong cái lúc này gấp rút, thì tôi 
thấy là tôi ñáng buông bỏ lắm rồi, tại vì trên 60 
tuổi công việc rất nhiều, bận rộn; mà bây giờ tôi 
nghĩ ra ñược những cái bạn ñạo mà có nhiều thì 
giờ ở ñây mà tu hành, ñến ngồi như thế này tôi 
thèm lắm chứ! Tôi thèm cả những cái thì giờ mà 

tôi phải bỏ ra rất nhiều ñể làm việc, ñể phục vụ 
tha nhân, phục vụ gia ñình. Mà theo như con nhìn 
một số bạn ñạo thì con thấy họ còn tham ñời lắm, 
còn ham kiếm tiền lắm! Nhưng ñứng về phần ñời 
thì tôi thấy là tôi còn có cái trách nhiệm, còn cái 
bổn phận phải làm. Thế từ khi, ngay cả cái chuyện 
có một số bạn ñạo ñưa những ý kiến rằng bây giờ 
con cái ñi làm, làm ở cái nhà hàng này rồi sợ sát 
sinh, xong Thầy cũng bảo là: “không sát sinh, 
không có chủ trương; không có chủ trương thế thì 
vẫn làm ñược".  

Cho nên chúng ta thấy rằng là cái trình ñộ của 
mỗi người tùy theo hoàn cảnh và chúng ta cũng 
thấy rằng là vô Vô Vi ñây không phải hầu hết vô 
là ở Vô Vi, có nhiều người bỏ Vô Vi; mà cả những 
cái người mà ñã theo học Thầy có cái trình ñộ cao 
như chị Hai ở Texas, rồi Thắng, anh gì ở 
Montreal, thì có một số những người như vậy rồi 
ñi lạc ñường. Tại sao vậy? tại mỗi người có một 
trình ñộ. Thầy nói rất nhiều những cái câu nói ñó 
có thể hợp trình ñộ người ñó không, người ñó 
hiểu; mà nếu hiểu qua những lời khác thì rất có 
hại! Sự thực, cái tôn giáo có nhiều con dao hai 
lưỡi lắm! Tất cả những cái chuyện ngoài ñời, mỗi 
người nghĩ một cách khác. Khác nhau là những 
cái ñiều mình có thể suy luận ñược, mình có thể 
nhìn thấy ñược, mình có thể sờ ñược, mình có thể 
dùng ngũ quan của chúng ta ñể chúng ta kiểm 
nhận mà còn khác nhau nhiều. Còn vấn ñề tôn 
giáo lại càng khác hơn nữa. Cho nên, trong suốt 
thời gian tôi theo Vô Vi, tôi càng tu tôi thấy nhiều 
lợi lạc nhưng mà cũng có nhiều thắc mắc. Nghĩa 
là suốt cuộc ñời tôi là vừa tu vừa làm việc, làm 
việc cũng rất là hăng; thế nhưng mà vẫn nhiều 
thắc mắc, vì hai cái nó rất ñối nghịch với nhau. 
Nhưng mà vô Vô Vi tôi thấy rằng ñời-ñạo song tu, 
nếu chúng ta biết bổ túc thì nó giúp cho ta tiến 
hóa.  

Vậy thì con xin ñặt câu hỏi với Thầy như thế này: 
những lời Thầy giảng hợp với trình ñộ một số 
người, nhưng con thấy có nhiều người khác, 
không phải trình ñộ mình, mà lấy cái ý ñó rồi 
hành và ñã lạc. Ví dụ: Thầy bảo: “Bây giờ tu, 
buông bỏ hết”. Nhưng có người thích sống, xin lỗi 
tôi không có dám ám chỉ ai, nhưng mà nói chung 
là có những người thấy rằng là: Thôi, bây giờ 
sống xã hội, không ñi làm gì hết, ñược thiền. Như 
thế là mang nợ. Vừa ñược tu, vừa ñược thanh lọc 
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tiến hóa về phần hồn, nhưng phần ñời chúng ta ñã 
mang nợ thêm, ñó là những cái ñiều mâu thuẫn; 
và bao nhiêu cái mâu thuẫn khác cũng như vậy. 
Thì chẳng hạn như cái hiện tượng, bao nhiêu hiện 
tượng trong Vô Vi xảy ra từ trước ñến nay như cái 
hiện tượng cha Trường, như cái hiện tượng Nam 
Mai; tất cả những ñó nó nhồi nặn, nó làm xáo 
trộn, nó làm thắc mắc những người bạn ñạo. Như 
vậy thì tất cả những cái ñiều mâu thuẫn ñó và 
những cái lời giảng của Thầy với nhiều trình ñộ 
khác nhau, thì xin Thầy cho ý kiến?  

ðức Thầy: Lời giảng của tôi lúc nào cũng ñi 
thẳng, chỉ ñường lối rõ: Người tu cái tâm mình 
phải dứt khoát, làm việc ñời mà không ôm ñời; có 
của mà không có cần tính của, chỉ thực hiện giúp 
ñỡ người ta thôi. Cái tâm dứt khoát, cái ñó là 
chánh về Vô Vi chớ không phải nói về cái xác. 
Cái tâm người tu, người tu về ñiển mà, cái tâm 
phải dứt khoát: À, tôi làm việc ñó mà tôi không có 
sao, tôi có bị gì ñâu?! Vẫn ñi làm mà không có bị 
gì hết, tôi không có ñộng. Còn tâm không có dứt 
khoát là ñộng, mặt mày suy sụp, không có phát 
triển ñược. ðó là cái tâm nó nhào vô trong cái tình 
tiền duyên nghiệp; mà cái tâm nó dứt khoát nó 
ñứng ngoài tình tiền duyên nghiệp thì nó làm việc 
gì nó cũng làm ñược hết. ði vô chỗ nào cũng ñi, 
ñi vô nhà ñiếm cũng ñộ người ta tu ñược. ðường 
lối tôi giảng rất rõ ràng không có phải mâu thuẫn 
gì hết. Mà những người ñó không dứt khoát, họ 
không có dứt khoát với chính họ, họ như là họ tu 
ñược mở một chút họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ 
thấy: "Ông Thượng ðế tôi gặp ổng rồi, ñâu cần 
nghe ông Tám!" Ông Thượng ðế là vô hình vô 
tướng mà nó nói nó gặp ông Thượng ðế là gặp 
con ma, nó không phát triển ñược! Và nó ngu 
muội nó nghe lời con ma là nó bị ñọa, nó không 
phát triển. Nó bỏ Vô Vi là nó bị ñọa, bởi vì con 
ñường ñi tới vô cùng, mà gặp Thượng ðế là mình 
chỉ nghe nói thôi không có thấy hình gì hết, cái ñó 
mới là chánh. Khắp Càn Khôn Vũ Trụ ñều có 
Thượng ðế, nó không biết, nó nói “Tôi gặp ông 

Thượng ðế”, là con ma! …. “Ông Thượng ðế là 
ổng nói vậy ñó”, hư rồi! Nhưng mà nó không cần, 
nó tưởng là nó ñắc ñạo rồi!  

Nhiều người nó ñi sai lầm, tự cao, tự ñắc, tự ái 
quá cao và nó không cần sự sáng suốt của người 
dẫn nó ñi. Chớ tôi giảng rất rõ ràng: rất nguy 
hiểm! Thấy rõ Thượng ðế là sao? Phật là sao? 
Mình có tâm từ bi mình mới ngộ ñược Phật chớ 
không phải là con ma nhập xác nói: “Ta là Phật”, 
rồi nghe lời; nói “Ta là Quan Âm” rồi “Tôi học 
Quan Âm, tôi phải thành Quan Âm”! Thành con 
ma chứ thành Quan Âm ñâu! Tự gạt lấy mình, 
mặt mày tối tăm, gia ñình không ổn! Còn cái 
người người ta vẫn ñi làm, vẫn ñi xe hơi, vẫn ñi 
nhảy ñầm, vẫn ñi chơi mà tâm họ không có dính 
dấp, người ñó ñắc ñạo. Nó theo cái văn minh khoa 
học: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật 
Pháp, nó ñi tới ñâu nó ñộ người ta, nó không có bị 
lệ thuộc. Ở ñây người ta giảng rất rõ ràng mà, 
không có gì mâu thuẫn hết. Tại nó ñi sai, nó ỷ: 
“Ô, tao bây giờ làm Cha, tao nói một tiếng mọi 
người nghe!”. Nhưng mà coi thử tụi Vô Vi có ngu 
không? Nó nhìn anh cha thiệt là ñể cho anh ngồi 
ghế cha, thì cũng rớt à, thì cũng phải rớt! Là tụi 
Vô Vi nhịn nhục không? Nhịn nhục rõ ràng, mà 
nó ở cái giới khác, nó ở ñiển giới chớ không phải 
ở phàm giới, không có sân si ñánh lộn, không có 
vụ ñó! Nó mượn ñạo tạo ñời, nó muốn làm chánh 
trị sao ñược?! Thì tự nó rớt, không phải mình rớt. 
Vô Vi vẫn giữ, mình vẫn ở với ñời, vẫn sống với 
thế gian, sống với gia ñình mà tâm mình vô quái 
ngại không có dính dấp, cái ñó là cái quan trọng á. 
Mình tu ñể mình góp cái thanh ñiển là lấy ñô la 
ông Trời. Mình biết làm áp phe thế gian tại sao 
không làm áp phe ông Trời? Sẵn sàng cả một Càn 
Khôn Vũ Trụ, biết bao nhiêu Thanh Quang tại sao 
mình không hưởng ñể mình ñi lên? Mình thiền 
nhiều thì mình vui, mình sung sướng, mặt mình 
tươi, linh khí mình ñầy ñủ. Còn mình ôm ñời, ôm 
ñời là mất linh khí, chắc chắn như vậy. Nhìn mặt 
là biết người tu bao lâu rồi, biết rồi!  
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Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi ðức Quốc 
                 
Romrod, ngày 03 tháng 09 năm 2016 
VT 001/2016-2018/HAHVVðQ 
 

                                                           THÔNG BÁO 
 

 - Kết quả bầu cử Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi ðức nhiệm kỳ 2016-2018 
 - Phụ trách các Ban thuộc nhiệm kỳ 2016 -2018 
   
Kình thưa qúy Bạn ñạo. 
 
Trong ngày ðại Hội ðồng kỳ II/2016 vừa qua, Hội AHVV ðức ñã bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2018 và tín 
nhiệm các thành viên phụ trách các Ban như sau: 
 
Hội Trưởng:   Lê Chí Thành 
Hội Phó Nội Vụ:  Nguyễn An Khương 
Hội Phó Ngọai Vụ:  Nguyễn Xuân Nhân 
Thủ quỹ:                        Nguyễn văn Quan   
Thư ký:   Lương Thị Thiên 
 
Ban Quản Trị trụ sở:  Văn Thành Vân (Trưởng ban) 
Ban ñảm nhiệm trang web Hội: Lê Hữu Hạnh, Trịnh ðình Oát 
Ban Kinh Sách:          Trần Xuân Thu  
Ban Ẩm Thực:  Nguyễn Thị Ly 
Ban Kỹ Thuật:  Trần ðại Lễ (Trưởng ban)  
                                   Lê Hữu Hạnh,Trịnh ðình Oát (Trợ giúp) 
Ban Làm Vườn:  Trần Xuân Thu 
Ban Vận Chuyển:       Nguyễn Mạnh Tùng  
Ban Trật Tự      :         Lê Hữu Hạnh 
Ông Breitewieser Lotha ñại diện HAHVVð ñảm trách giao lưu và liên hệ với người ðức trong làng Birstein 
và lâng cận. 
 
Chúng tôi, Tân Ban Chấp Hành, xin thành thật cảm ơn sự tín nhiệm của quý Bạn ñạo và ñồng thời cũng rất 
mong quý Bạn ñạo sẽ tiếp tục hỗ trợ và ñóng góp cho các sinh họat chung của Hội ñược thêm thanh ñiển ñể 
Vô Vi ðức Quốc ngày càng tốt hơn 
 
Kính chúc quý Bạn ðạo thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn 
 
TM Ban Chấp Hành 
      Hội Trưởng 
 
      Lê Chí Thành 
 
Trụ sở Vô Vi:                                                                   Trương mục Hội: 
Oberlandweg 1                                                                            VOVI Freundschaftsvereinigung                                              
63633 Birstein-Wüstwillenroth                                                   VR Bank Schlüchtern-Birstein eG 
Tel. 0152 14980990 / 0152 15684938                                         IBAN: DE57 530 613 130 005 636 930 
www.vovi-ducquoc.de                                                                 BIC: GENODE51SLU 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi 

Chúng tôi ñã nhận tại ñại hội Tâm Giao Bình ðẳng/2016 qua anh Dũng & Chị Hoa từ quỹ “Bạn ñạo cho quỹ cưú 

khổ ban vui“như sau: 
                                                                     

ðại Hội Tâm Giao Bình ðẳng (2016) 
                   Người gửi                                      US$             Currency   
Vo danh (Boston) 2000,00   
Ngo Viet Chau Bao (Fr) 1000,00   
Ho Jennifer (LV) 1300,00   
Tien phung dieu cua chi An Khang (CA) 5640,00   
Vo danh (NM) 10000,00   
Chau Thuy Dao (HI) 200,00   
Cam Tu va gia dinh (HI) 200,00   
Hanh Nguyen (Aus)   200A 
Le Thi Hue (CA) 100,00   
Hue Pham (Virginia) 300,00   
Mai Kim Khue (CA) 300,00   
Tran Hai Nguyen (FL) 100,00   
Mai Thi Thanh (FL) 300,00   
Long Tran (FL) 1000,00   
B/d Geogia Marietta (GA) 500,00   
Vu Kim Xuan Thao(NJ) 100,00   
B/d Nam Uc   500A 
Tran Hong Lam (Aus)   100A 
Thien duong Paris (Fr) 2085,00   
Vo danh (Fr)   1000E 
Ly So Kiet (USA) 200,00   
Hair of the year (CA) 300,00   
Bay Tien (FL) 300,00   
Truong Sieu Thanh (CA) 200,00   
Truong Thi Vui (CA) 200,00   
Nguyen Phi Hung (CA) 40,00   
Hoa Nguyen (Virginia) 200,00   
Quan Ngoc Lien (MN) 100,00   
Vu Thi To Oanh (Aus)   200A 
Thien Duong Duyen Lanh (Aus)   500A 
Lieu Wan (Aus)   500A 
Lai Ngoc Tam (AB)   1000Can 
Tran Thanh Hoa (AB)   1000Can 
Lai Ngoc Hoa (AB)   1000Can 
Ta Anh Hong (CA) 100,00   
Ly Thi Nhu Mai (Aus)   50A 
Quach Thi Dung (Aus)   300A 
Huong & Cong (Aus)   100A 
Le Thi Ngoc Suong (Aus)   100A 
Dao DucTu (TX) 100,00   
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Triem Dang (Houston) 200,00   
Huong Trinh (Houston) 100,00   
John Ly (Houston) 100,00   
Ly Nhu Nguyen (Houston) 100,00   
Nguyen Van On Ethan (Houston) 100,00   
Nhu Y Redick (Houston)                                                                                                                          50,00   
Lam Nguyen & Huong (FL) 500,00   
Tran Dai Le & Xuan Thu (Duc)   100E 
Bui Le Kim Thanh (Belgique)   500E 
Bui thanh Dung (Belgique)   50E 
Nguyen Thi Anh (Aus)  100E 
Vuong Thi Hai (Fr) 100  
Tuong &Phuong (Aus)   1000A 
Tuyet Phuong (Aus)   250A 
Vo danh (IN) 1000,00   
Chanh Do (Houston) 100,00   
Vo Nhan Thanh (TX) 300,00   
Lai Ngoc Dung (AB)   200Can 
Vo danh (Fr)   1500E 
Lam Thi Xuan (VN)   50A 
Do Trung Hieu (TX)   800E 
Lam Canh Duyen (Aus)   100A 
Ngo Mui Leng (Fr)   300E 
Tran Quang Lo & gia dinh (NJ) 1000,00   
Pham Ngoc Dung (CA) 200,00   
Ngo Ai Phuong (Finland)   200E 
Fatima (Fr)   200E 
Begam(FR)  100E 
Nguyen Thu Ha (CA) 500,00  
Hite Ann Thi (Ohio) 300,00   
Steven Tran (CA) 200,00   
Truong Chi Nhan (CA)   110000Korean 
Bach Lien (Sacramento) 50,00   
Lam Quang Hien (Belgique) 100,00   
Lam Quang Thanh (Belgique) 100,00   
Hoa Mai (AZ) 100,00   
Dinh Roger (Fr)   200E 
Minh Tran (Aus)   1000,00A 
Vo danh (TX) 1000,00   
Khuu Thi Pham (Aus)(comission tour) 600,00   
Khuu Thi Pham (Aus) 500,00   
Khuong Thi Nga/Can (Aus)   100A 
Nguyen Thi Ngoc Anh (Aus)   50A 
Nguyen Van Minh (Ca) 300,00   
Bac Thai (Fr)   500E 
Cecile Dinh Van Re (Fr)   100E 
Co Hon (Ca) 50,00   
Bac Bich (CA) 50,00   
Gia dinh Patrick & Quynh Luu  200,00   
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Luu Quyen & Uyen 200,00   
Luong Lan (Houston) 300,00   
Nguyen Cong Ba (VN) 100,00   
Thai Hoang Long & Odile (Fr)   900E 
Nguyen Ngoc Anh (Sydney)   150A 
Pham Thi Thu Huong (VN) 100,00   
Phuong Va Thuan (Utah) 100,00   
Duong Thi Huynh 500,00   
Phi Khanh (TX) 100,00   
Co Muoi (Bac Cao) (Fr)   50E 
Gia dinh Thu Quyen (USA) 550,00   
Hung Truong (IN) 300,00   
Me vo Hung Truong (IN) 300,00   
   

 
Chúng tôi sẽ xử dụng 100% số tiền trên như sau: 
 
- Bố thí hòm và mai táng cho người chết gia ñình nghèo không tiền mua  hòm 
- Giúp những bạn ñao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay dau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoạc sửa nhà dột 
nát) 
- Học bổng 2016-2017 cho các em nghèo, khuyết tật ñược học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 
- Giúp các em câm ñiếc một phần tiền ăn  
- Giúp người già neo ñơn 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
- Giúp các em bỏ rơi cổng chúa tiền sữa và tiền học 
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mùng một 
- Giúp nhựng ngưởi phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học 
 
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 người trách nhiệm ký tên dưới ñây: 
và Ngân phiếu xin ñề 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  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
 

Hướng Tâm Cầu Nguyện 
 
Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo Nguyễn Thị Anh Thư sinh ngày 12/4/1943, mất ngày 
22/9/2016 tại Westminster CA, hưởng thọ 73 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ. 
Xin cám ơn quý bạn ñạo, 
Con Trai là Phạm Vạn Lượng, thay mặt gia ñình xin kính báo 
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BẠN ðẠO VIẾT 

Cảm tưởng về ðại Hội Vô Vi Quốc Tế  TÂM GIAO BÌNH ðẲNG 2016. 

            Tôi vừa trở về sau chuyến ñi dài 20 ngày, tôi ñược thăm nhiều nơi ở Vũng Tàu rồi về thăm quê tôi 
Cần Thơ sau ñó ñến xứ Hàn ñể tham dự ðại Hội Vô Vi Quốc Tế  Tâm Giao Bình ðẳng. Nếu không nhờ 
những lần ñi thăm ðức Thầy và ñi ðại Hội bằng máy bay thì tôi không ñủ dũng cảm ñể ñi máy bay. ..vượt 
muôn ngàn ñậm ñường xa trên ñôi cánh sắt mà có lúc dưới chân tôi mây trắng cuộn dày ñặc như băng tuyết 
của vùng Alaska cho tôi một ñường bay êm ñềm và tôi thanh thản thả hồn theo sáu chữ Di ðà. Có lúc không 
khí giao ñộng làm ñôi cánh kia lặn hụp giữa không trung và tôi chỉ còn biết nhất tâm trì niệm giữ tâm thanh 
tịnh. Trở về nhà ñã 3 ngày, cảm giác bồng bềnh trên chín tầng mây vẫn chưa hết tôi lại muốn ghi nhớ lại 
những kỷ niệm chứa ñầy yêu thương mà tôi có ñược trong những ngày qua.  

 
                      Mười ba năm trước tôi trở về thăm lại quê hương sau 23 năm xa cách. Tôi ñã ñi tour từ Vịnh 
Hạ Long ñến tận Hà Tiên ngắm nhìn quê hương tôi thật ñẹp ñể khi trở về tôi chỉ biết là mình ñã ñi. Lần này 
tôi trở lại với nhiều nỗi lo lắng, trở ngại. ..cho ñến còn ñịnh không ñi. Nhưng khi về ñến quê nhà mọi sự 
diễn ra thật nhẹ nhàng tốt ñẹp, tôi bất ngờ có những cuộc ñi chơi không ñịnh trước. Năm nay bạn ñạo Trụ 
Sở Xây Dựng Nam.Cali về VN khá nhiều, tất cả chúng tôi ñược chị Dung, bạn ñạo VN ñón tiếp thật nồng 
hậu, chúng tôi lại có duyên lành quen biết nhiều bạn mới, các bạn ñã cho tôi những kỷ niệm ñẹp ñầy tình 
thương yêu. Tôi còn ñược dịp hội ngộ cùng các bạn học từ thời trung học sau 40 năm dài xa cách .Xa nhau 
ở tuổi mười mấy giờ gặp lại ở tuổi giữa của 50-60 có bạn tôi nhận ra, có người tôi quên mất. Tuổi ñời chồng 
chất bao nỗi buồn vui của cuộc ñời, ngồi nhắc chuyện xưa như một giấc mơ. Thời gian trôi qua thật nhanh 
ñúng là ñời người quá ngắn ngủi. Các bạn tôi ñã giao hẹn mỗi năm sẽ có một ngày họp mặt ,tôi chỉ biết cười 
trừ vì sợ hẹn rồi lỗi hẹn. Tôi thấy thật khó  bởi chúng tôi không cùng một con ñường thì làm sao mà hội ngộ 
? một ước mơ thoáng qua... ước gì các bạn cùng chung thiền với tôi.  Tôi lại nhớ ñến bạn ñạo, tôi thấy mình 
quá hạnh phúc bởi tôi có một ñại gia ñình Vô Vi ñang cùng ñi bên nhau dù không lời ước hẹn, mỗi người 
chỉ nguyện tu hành ñắc ñạo ñể trở về nguồn cội bên người Cha Kính quí. ðây mới là niềm vui Vĩnh cửu, tôi 
chợt nhớ ñến bài hát " Cùng ñến với nhau " sẽ ñược ca ñoàn hát kết thúc chương trình văn nghệ năm nay, lời 
ca ñơn sơ giản dị nhưng ñầy ñủ ý nghĩa và ñã ñến ngày chúng ta cùng ñến với nhau. Sau ñó chúng tôi cùng 
chắp cánh ñến xứ Hàn ñể tham dự ðại HộiVô Vi Quốc Tế  Tâm Giao Bình ðẳng 2016 ñược tổ chức tại 
Seoul. Lần ñầu tôi ñến ñất nước này, từ khung cửa sổ phi cơ nhìn xuống tôi ñã bị thu hút bởi cảnh ñẹp như 
tranh. ..rất nhiều hòn ñảo nhỏ xanh mướt trong trời nước bao la. Càng tham quan lại càng thích thú, nơi ñây 
núi ñồi chập chùng, phong cảnh hữu tình. ðời sống, sinh hoạt của người dân bản xứ trật tự cho người khách 
lạ cảm giác thật bình an. Mọi thứ ñược xây ñắp bằng tất cả yêu thương ñất nước, họ quí từng tất ñất nên nơi 
ñâu cũng thấy ñẹp, có ñến ñây mới thấy thật cảm phục người dân xứ này. Khách sạn Hilton nằm trên ngọn 
ñồi không cao lắm ñủ ñể mọi người có thể ñi dạo chơi,hít thở không khí trong lành mà không lời than thở. 
Bên trong khách sạn thật sang trọng và lớn rộng. Phải nói rằng ñây là khách sạn ñẹp nhất trong các ðại Hội 
Vô Vi Quốc Tế  mà tôi từng tham dự. Có lẽ vì ñi quá nhiều nơi,thay ñổi phong thổ nên tôi bị cãm lạnh mất 
hết sức, rồi tôi lại ho ñến ñộ tôi nghĩ mình phải ñi bệnh viện nhưng may mắn cho tôi có một bạn ñạo rất giỏi 
về bấm huyệt, châm cứu lần ñầu tham dự ðại Hội. Chị Hải ñã tận tình giúp tôi vượt qua cơn bệnh bằng 
phương pháp châm ngải cứu thật tài tình. Cơn ho không ngừng suốt gần 2 tiếng ñã ngừng hẳn, tôi nằm ngủ 
một giấc tới sáng. Nếu không có chị chắc tôi không thể dự lễ khai mạc ðại Hội. Sáng sớm ñi ñến phòng ăn 
gặp các bạn ñạo, khi biết tôi bệnh chỉ một lúc là tôi có cả một tủ thuốc. Tôi thật cảm ñộng, bây giờ tôi ñã ñủ 
sức ñi dự ðại Hội. Sáng ngày 13 - 9 - 2016 ðại Hội Vô Vi Quốc Tế  ñã diễn ra, 452 bạn ñạo từ khắp mọi 
nơi trên thế giới ñã có mặt tại hội trường. Tất cả mọi người cùng mặc trang phục trang nhã,  một màu trắng 
thanh cao, cùng ñứng lên nghiêm trang trong buổi lễ rước cờ Thiên ðịa Nhân. TÂM GIAO BÌNH ðẲNG 
ñược long trọng khai mạc trong bầu không khí trang nghiêm ñược bao trùm bởi thanh quang ñiển lành của 
Trời Phật và Tổ Thầy ñã ân ban. Hình ảnh ðức Thầy ñọc diễn văn khai mạc ðại Hội...tình Thầy phủ kính 
trong tâm hồn của mọi người có mặt trong hội trường. Tiếp ñến là lễ Dâng Hoa lại càng trang trọng. Năm 
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tháng cứ dần qua, tôi thấy mỗi bông hoa lại tươi ñẹp hơn bởi ñược nuôi dưỡng bằng ân ñiển của Trời ðạo, 
mỗi bông hoa ñại diện cho mỗi tâm hồn của người con Vô Vi dâng lên ðức Thầy, người Cha kính yêu. 
Không hạnh phúc nào lớn hơn khi ñược ñứng cùng các bạn ñạo dâng lên Ngài cành hoa trắng cúc trắng tinh 
ñầy ý nghĩa trong ngày ðại Hội. Tâm giao Bình ðẳng ñưa tâm hồn mọi người tham dự ðại Hội giao hòa 
cảm thông, càng quí thương nhau nhiều hơn và càng dũng chí hơn trên con ñường ñạo mà ðức Thầy ñã ban 
cho chúng ta. Năm nay phần bầu ñịa ñiểm tổ chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế  vô cùng sôi ñộng của các ñịa 
ñiểm Florida, Las Vegas, Hawaii, Malaysia. Hawaii vô cùng sống ñộng với HT Cẩm Tú ñã bỏ rất nhiều tâm 
quyết ñể ñưa các bạn ñạo về thiên ñàng nhỏ này. Las Vegas với bao kỷ niệm chứa chan tình Thầy qua lá thư 
ñầy thu hút của anh Thành, Florida với bao hình ảnh mời gọi một vùng biển cát trắng nhưng tất cả ñã ngậm 
ngùi trước chiến thắng của Malaysia mà ñại diện là bạn ñạo trẻ VN Minh Chánh. Chỉ cần nghe câu nói này 
của một bạn ñạo Việt Nam sau khi dự 3 ngày ðại Hội chúng ta sẽ thấy tại sao Malaysia là ñịa ñiểm ñược 
chọn. Chị nói - " Tôi ñã ñi dự 7 ðại Hội DHDP, tôi cũng nghe nói về Lục căn, Lục Trần nhưng không hiểu 
gì cả. ðây là lần ñầu tham dự ðại Hội bên này, sau mấy ngày ôn tập tôi ñã hiểu, tôi biết tôi ñã tìm ñược 
ñường ñi. " Sau khi hỏi và nhận ñược câu trả lời này Cẩm Tú ñã cười tươi sau một ngày buồn muốn khóc 
mặc cho bao lời khuyên. Và tôi xin mượn câu nói này thay cho lời bình phẩm chương trình ôn lại Pháp Lý 
Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp trong 3 ngày ðại Hội. Theo tôi, không câu nói nào ñủ ý nghĩa hơn 
câu nói này ñể khen thưởng Ban Tổ Chức ðại Hội ñã bỏ công nghiên cứu, soạn thảo băng giảng của ðức 
Thầy cho chương trình Tu Học hằng năm phải không các bạn. Về phần chương trình văn nghệ ngày càng 
phong phú, ñặc sắc, khán giả ñã vỗ tay thật lớn cho 2 nghệ sĩ tí hon lần ñầu trình diễn. Phải nói rằng ñây là 2 
thần ñồng, với gương mặt khả ái, lém lĩnh hai chị em ñã chiếm trọn trái tim khán giả Vô Vi. Lời ca tiếng hát 
của các ca sĩ vô vi cùng sự tận tâm dìu dắt của nhạc sĩ Lê Quang ðạt ñã làm mỗi bài hát càng thấm ñậm tình 
Trời, tình ðạo, tình Thầy ñi vào hồn người. Màn kịch Gia ðình Tạng Phủ ñã làm mọi người khi bùi ngùi 
xúc ñộng, khi bật lên tiếng cười. Cảm ơn Ban Vận Chuyển luôn phục vụ bạn ñạo thật ân cần từ khi mới tới 
ñến khi ra về thật chu ñáo. Từ Học Và Hành mọi người trở về nhà ñã dứt khoát những gì không cần thiết ñể 
thực hiện ñược ñiều mình mong muốn trong con ñường khai triển tâm linh, tu hành tinh tấn ñể cùng nhau 
hân hoan chào mừng ðại Hội Tâm Giao Bình ðẳng. ðại hội Tâm Giao Bình ðẳng ñã kết thúc nhẹ nhàng, 
mọi người ra về với tâm hồn hoan hỉ cùng hẹn ước năm tới cùng ñến gặp lại nhau ở ðại Hội NGỦ UẨN 
GIAI KHÔNG 2017. Chúng ta sẽ bước tiến thêm một bước trên con ñường ñạo pháp ñể trở về nguồn.  

                      Con xin cảm ơn Trời Phật - Tổ Thầy ñã cho chúng con có ñời sống tâm linh ñầy ân ñiển, cảm 
ơn tất cả các Bạn ðạo ñã cùng ñến trong ngày ðH, cảm ơn tất cả những gì tôi nhận ñược từ các bạn của tôi 
và Ban tổ chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế . Thương chúc tất cả quí bạn ñạo tâm thân an lạc - tu hành thăng 
tiến .Và tôi xin dùng lời bài hát " CÙNG ðẾN VỚI NHAU " của Kiên Tử Như thay cho lời hẹn gặp lại tại 
ðại Hội Vô Vi Quốc Tế  NGỦ UẨN GIAI KHÔNG năm 2017.  

  "Này anh em ơi, này chị em ơi cùng ñến với nhau thiền ca vui sum vầy.  
Này anh em ơi, này chị em ơi cùng ñến với nhau ñồng tu học cho hay. 
Nhớ thiền hằng ñêm soi sáng trong tâm. 
Nhớ Thầy tình thương chan chứa bao la.  
Ta luôn dày công hành pháp tu này.  
Thân tâm an vui luôn nhớ ơn Thầy.  
Nhớ lời Thầy khuyên ta gắng lo tu.  
Sáng chiều vượt qua gian khó không lui.  
ðêm ñêm ngồi yên hành pháp không lười.  
ði lên tương lai sáng ngời ñẹp tươi."  
                                                                  Quí thương!  
                                                             Lâm Huỳnh Mai ( Ca ) 23-9-2016 


