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Thơ ngỏ
Bình An
Bình an töï ñaït phaùp phaân haønh
Quí töôûng Trôøi cao taâm ñaït phaùp
Chuyeån bieán ñöôøng tu xaây döïng tieán
Thaønh taâm hoïc hoûi lyù dieäu huyeàn
Vĩ Kiên

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 thiền ñường:
1) Lấy gì ñể luân hồi chuyển kiếp?
2) Tại sao bão bùng ñộng ñất nguy hiểm xảy ra trên mặt ñất hiện tại rất nhiều?
3) Cuộc sống hiện tại làm việc gì cần thiết nhứt?
4) Cửu huyền thất tổ là sao?
5) Bé về Montréal mọi người ñều vui và bằng lòng ngồi bên Bé, cảm thấy sung sướng và vui tươi là sao?
6) Tâm ma ý quỉ là sao?
7) Ý quỉ là sao?
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1) Hỏi: Lấy gì ñể luân hồi chuyển kiếp?
Ðáp: Thưa phần hồn ñau khổ tái sinh, khóc lóc trong giây phút chào ñời, tiếp tục học hỏi nguyên lý kích
ñộng và phản ñộng của trường ñời, qua những cơn thử thách và vầy xéo, nhiên hậu mới có cơ hội thức
tâm. Từ vua cho ñến người dân trên mặt ñất nầy, ñều phải học nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên thì mới bắt
ñầu hiểu ñạo. Ðạo thì không nhìn thấy bởi mắt ñời, nhưng hiểu nơi tâm tức là phần hồn tự thức. Người tu
thiền càng ngày càng hiểu chiều sâu của tâm ñạo là vậy. Hành hiểu nguyên lý vô sanh thì phần hồn sẽ
ñược sống an nhiên tự tại, không còn tội phước, chỉ biết tu thiền mà thôi.
Kệ:
Xác phàm tái tạo sống sông mê
Khó hiểu chơn tâm lại khó về
Nguyên lý vô sanh giải ác trược
Về không mới hiểu tại mình mê
2) 29-11-91
Hỏi: Tại sao bão bùng ñộng ñất nguy hiểm xảy ra trên mặt ñất hiện tại rất nhiều?
Ðáp: Thưa ñã nói thiên cơ bất khả lậu, tùy duyên phước của mọi người mà sống một năm tràn ñầy thử
thách, từ chiến tranh thế giới cho ñến thiên cơ giáo dục vạn linh mới có cơ hội ý thức ñược khí giới tình
thương và ñạo ñức thể hiện trong tâm của vạn linh. Lại càng hiểu rõ nguyên lý vô sanh vẫn trường tồn
trong tinh thần tu học và tiến hóa. Cuối cùng cũng chẳng có gì lo ngại, cơn khảo ñảo xáo trộn và trật tự
hồi sinh, hướng về vô sanh bất diệt. Chỉ có người tu thiền tự giải mở ñược tâm tư gò bó, trở lại với thần
thức thanh nhẹ, thì mới thấy rõ khí giới tình thương và ñạo ñức, lần lượt lập lại trật tự hoà bình cho mặt
ñất nhơn sinh, ñang bàn bạc khắp nơi hướng về hòa bình tự thức. Năm cũ lần lượt sẽ kết thúc, năm mới
sắp ñến sẽ kiến tạo khí giới tình thương và ñạo ñức khắp các nơi. Người tu càng phải xây dựng nhiều hơn
là ñả phá, gieo trồng sự mất trật tự của tâm linh, mỗi người ý thức một chút thì ñại sự sẽ hình thành.
Nhiệm vụ của người tu thiền hướng thượng là rất quan trọng trong giai ñoạn sắp tới, ý tâm khai mở tận ñộ
quần sanh, thực hành ñứng ñắn và tinh tấn.
Kệ:
Gieo trồng tâm thức tự lo tu
Thế sự ña ñoan phân giải mù
Ý thức cuộc ñời là tạm bợ
Vô sanh tự thức tự an du
3) 30-11-91
Hỏi: Cuộc sống hiện tại làm việc gì cần thiết nhứt?
Ðáp: Thưa làm việc sức khỏe từ tâm lẫn thân là ñiều cần thiết nhứt.
4) 01-12-91
Hỏi: Cửu huyền thất tổ là sao?
Ðáp: Thưa cửu huyền là thượng trung hạ, ba giới trong tâm người hiền, mỗi giới ñều có ba âm cộng lại là
chín giới huyền thiên liên hệ. Người tu thực hành nhập ñịnh, thì cửu huyền ñược khai mở, thất tổ thọ
thăng. Thất tổ tức là lục căn cộng với phần hồn ñều ñược thăng hoa, nguồn gốc liên hệ với càn khôn vũ
trụ, duyên ñiển ñồng thức ñồng thăng. Cho nên chư vị Bồ Tát có cho hay, người thực tâm tu thiền ăn năn
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sám hối, sẽ có cơ hội cứu cửu huyền thất tổ thăng hoa là vậy. Người tu thiền sẽ ñược phát triển từ trong
gốc gác của tâm linh, ñồng thức tiến tới vô sanh thực tướng. Người tu phải dốc lòng tham thiền nhập ñịnh
sẽ rõ ñiều này, không cần bùa chú tạo tâm ỷ lại, không bao giờ khai mở trở lại tự nhiên và hồn nhiên
ñược.
Kệ:
Thực hành chơn pháp ngộ tiền duyên
Thất tổ an vui chẳng chấp phiền
Tâm thức phát quang trình ñộ tiến
Tham thiền nhập ñịnh trí tâm yên
5) 02-12-91
Hỏi: Bé về Montréal mọi người ñều vui và bằng lòng ngồi bên Bé, cảm thấy sung sướng và vui tươi là
sao?
Ðáp: Thưa hào quang trong lành vô tư về với mọi người, thì mọi người cảm thấy vui, chứ xác của Bé cũng
bằng xương bằng thịt như họ vậy. Vui là tâm ñiển tương giao trong giây phút hướng về ñạo tâm. Ở ñời
này buồn là vì ôm nặng tâm thức ngờ vực, mất tự do, làm suy yếu thần kinh của chính mình. Nếu họ chịu
thực hành tu học thanh nhẹ, thì lúc nào Bé cũng ở bên cạnh họ. Khi họ thực hành ñúng thì họ rất bình an,
lãnh vực trí tâm của họ sẽ ñược khai mở, an vui hội tụ ñiển quang trong thực hành, hiểu rõ chánh gốc ñiển
tâm của chính mình hơn. Người tu cố gắng hiểu ñược ñiển tâm trên bộ ñầu, thì tâm ma ý quỉ sẽ khôngcòn
nữa?
6) Hỏi: Tâm ma ý quỉ là sao?
Ðáp: Thưa tâm sợ ma và hất hủi ma thì hành giả là ma, còn tâm trong lành từ bi thanh nhẹ, bừng sáng thì
không bao giờ có ma ẩn núp trong ánh sáng, ma chỉ ẩn núp trong bóng tối mà thôi,tức là trược mới có ma.
7) Hỏi: Ý quỉ là sao?
Ðáp: Thưa chọc phá người này người nọ và chính mình không chịu tu tiến, cuối cùng sẽ bị ñọa mà thôi. Ý
quỉ thị phi không lợi lộc cho tâm lẫn thân, thiếu thành thật với chính mình.
Kệ:
Phá người hại họ trí sao yên
Tự gánh tự mang ý não phiền
Hướng ngoại không hành tâm ñộng loạn
Lạc ñường giải ñải khổ triền miên
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Mẹ Từ Bi
Mẹ ơi! Mẹ giải thoát rồi,
Con theo ñường lối hợp thời thăng hoa.
Từ bi Mẹ ñộ pháp hoa,
Giúp con tiến hóa thật thà cân phân.
Mẹ ơi! Giải thoát cơ tầng,
Tham thiền nhập ñịnh giải phân ñạo ñời.
Quy nguyên giềng mối hợp thời,
ðộ tha con phải tự rời tham sân.
Tình thương tận ñộ góp phần,
Từ quang sáng chói ân cần dựng xây.
Chơn tình con ñã ñổi thay,
Hướng về tâm ñạo vui say ñạo mầu.
Mẹ ơi Mẹ tạo chiếc tàu,
Quán Âm cứu thế nhiệm mầu ñộ tha.
Chúng con học hỏi tiến hòa,
Mẹ ban tình ñẹp con xa cõi trần.
Lương Sĩ Hằng.
Atlantic City, 28-12-1991

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Bà Mẹ Việt Nam
Sài gòn ngày 20/03/1977
Cười trong cười, nhưng là người cười biết cười, bởi vì sự khổ người ñã ở trong khổ và ñạt ñược cái hạnh
tốt sung sướng và kinh nghiệm kiên nhẫn vĩ ñại, còn vui trong cái cảnh vui mà hiểu ñược cái bề trái của sự
vui thì nụ cười của người luôn luôn không làm phiền hà một người khác, nhưng mà cười biết cười mới dẫn
tiến người tu tiến ñược. Còn ghét, biết ghét, cha mẹ lúc nào cũng thương con nhưng mà tỏ vẻ những hành
ñộng kia, ghét trong tinh thần xây dựng. Ghét biết ghét. Ghét nó một câu ñây rồi nó sẽ tiến tới cái ñiểm tốt
thì nên ghét trong xây dựng. Trời ðất cho chúng ta thấy nắng rất gắt, mưa rất gắt, hạn hán rất gắt. Ghét biết
ghét. Trời ðất ñã ghét biết ghét, cha mẹ chúng ta cũng ghét biết ghét, mới ñể cho chúng ta có cơ hội nẩy
nở sinh tồn cái ñầu óc sáng tạo chống chỏi những cái hạn hán, chống chỏi những cái nghịch cảnh ñau khổ
mà tiến hóa tuần tự.
Cho nên cái tình thương vĩ ñại ñó tôi thấy người mẹ Việt Nam anh hùng rất quý báu, ñi ñúng trong cái ñạo
ñức lượng ñộ của những ñấng từ bi như Quán Âm ñã làm những hành ñộng rất cao quý, gánh một gánh rất
nặng. Chính những người mẹ ở thế giới bây giờ sang trọng, ăn mặc sung sướng lên xe xuống ngựa, ai chịu
ñể gánh cho con, ai chịu gánh mấy chục ñôi nước cho con tắm rửa hằng ngày. Người mẹ Việt Nam ñã làm.
Ai ñã gánh từ phân thối ñể trồng cọng rau ñể bán ñổi chác lấy ñồng tiền cho con ăn học. Người mẹ Việt
Nam ñã và ñang làm. Ai bán gánh, một gánh bánh canh ñể nuôi một tướng lãnh Việt Nam nhập học, chính
người mẹ Việt Nam làm.
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Cho nên sự cao quý ñó lần lượt ñây thế giới sẽ ca tụng người mẹ Việt Nam, nhưng người vẫn phải tiếp tục
kiên nhẫn ñể nối tiếp ngày ngày ñem lại sự no ấm cho toàn dân và cái ảnh hưởng vĩ ñại cho nhơn loại quần
sanh. Tôi thấy gương lành ở Việt Nam, lần lượt ñây rồi các bạn sẽ thấy rõ cái tình thương và sự kiên nhẫn
của một người phái yếu là người mẹ Việt Nam trong lúc chịu ñựng ở khắp thế giới họ ñem ra so sánh
không lại, cái mức chịu ñựng không lại. Rồi một ngày kia chúng ta ñạt tới văn minh như thế giới, vật chất
tiến bộ dồi dào như thế giới thử hỏi người mẹ Việt Nam sẽ ñứng ở nơi dung ñiểm nào, vừa ñạo ñức, vừa
vật chất người sẽ ñi trên một chiếc xe ñạp hai bánh xe không phải một bánh xe thấy sung sướng vui tươi,
nhưng mà phải có kiên nhẫn ñể ñi tới.
Chúng ta tu Vô Vi ñây cũng vậy. Chúng ta ñi trong tình thương của người mẹ nung nấu từ nhỏ tới lớn.
Chúng ta phải biết nung nấu cái huyền cơ của tạo hóa giao phó cho chúng ta là bản thể này. Chúng ta phải
sửa một cách hoài, sửa một cách rất kiên nhẫn, sửa một cách rất từ tốn khai mở ở trong cái liêm chính chớ
không có làm chuyện sai. Từ từ, bạn nào giữ ñược sự liêm chính ñó, bạn tu tịnh rồi thì các bạn thấy các
bạn tiến. Các bạn không buồn phiền nữa, các bạn rất vui vẻ. Các bạn có những nụ cười ñể cho mọi người
mến.
Các bạn có những lòng tin nó bọc lộ từ trong cặp mắt trong lành của các bạn. Các bạn có nhiều hành ñộng
rất hay ñể dìu dắt mọi người. Mà lòng tin tiến bộ của các bạn nó ñưa cho các bạn càng ngày càng nhẹ, càng
thanh cao, càng cởi mở thì cái sự sáng suốt ñó chúng ta ñã có sẵn một kho tàng ñạo ñức ở Việt Nam.
Chúng ta có một tình thương không có thể cắt ñứt ñược. Dù những người mẹ Việt Nam xa Việt Nam ở các
nơi khác cũng là trìu mến trở lại xứ sở, bởi vì chính họ ñã ñóng góp, ñóng góp rất nhiều, tuy rằng ở ñất
người nhưng mà họ làm việc nhọc rất nhiều. Nên tôi thấy chúng ta tu ñây chúng ta phải hướng về căn bản
nguồn cội mà chúng ta sanh tồn tới ngày nay, chính bàn tay của người mẹ Việt Nam anh hùng ñã ñóng góp
quá nhiều.
Chúng ta tu ñây, tôi hy vọng mọi người nên nắm ñó, cái gương lành ñể mà tiến, ñó là một vị Phật, ñó là
một sự thanh cao, ñó là một sự từ bi vô hạn ñể ñưa chúng ta tới bến giác và mọi sự thành công sẽ về với
chúng ta.
Cảm ơn các bạn.

Thông Báo Hình Ảnh Chụp tại ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36 năm 2017,
Ngũ Uẩn Giai Không
Hình chụp tại ðại Hội Ngũ Uẩn Giai Không ñã ñược 9 nhiếp ảnh Vô Vi ghi lại ñầy ñủ theo ñừng góc cạnh
khắc nhau, tạo nên một nét hiền hòa thân thương cảm mến. Những nét trang nghiêm ñón lá cờ Thiên ðịa
Nhân. Lòng tôn kính dâng hai ñóa hoa ñến ðức Tổ Sư và ðức Thầy. Những buổi Tìm Hiểu và Học Hỏi
Chơn Ngôn, Tìm Hiểu về ðức Tổ Sư, Ôn lại Phương Pháp Công Phu, Trao ðổi Tu Học, ðố Vui ðể Học,
và Du Ngoạn Penang là những kỹ niệm khó quên.
Xin quý vị vô trang web:
http://www.vovinet.org phần Sinh Hoạt - ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 36 "Ngũ Uẩn Giai Không " 2017,
Penang, Mã Lai - Hình ảnh
http://www.vovinet.org/vn/activities/Congres2017/Hinh%20Anh%20DH%202017.html
Kính Mến
Ban Kỹ Thuật
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Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Thông Báo về Quỹ Ấn Tống Kinh Sách
Ngày 6 Tháng 10 Năm 2017
Kính thưa quý bạn ñạo,
Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn ñạo khắp năm châu, và ñặc biệt tại
ðại Hội 2017 “Ngũ Uẩn Giai Không”.
Tại ðại Hội, chúng tôi có phân phối khoảng 900 thẻ USB bao gồm 151 bài giảng của ðức Thầy
Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên cho bạn ñạo và gởi bạn ñạo ñem về thêm làm quà cho những bạn ở các ñịa
phương xa.
ðặc biệt trong thẻ USB năm nay có 30 cuộn băng cassette của Khóa Huấn Luyện Kinh A Di ðà tại
Melbourne, Úc Châu, năm 1986, ñã ñược chuyển sang 56 bài MP3 bao gồm lời minh giải của ðức Thầy và
phần sinh hoạt vấn ñạo của các khoá sinh, với phẩm chất âm thanh rất tốt, ñể bạn ñạo nghiên cứu thêm về
Khoá Huấn Luyện Kinh A Di ðà.
Trong thẻ USB có phổ biến phần Ôn Lại Phương Pháp Công Phu trong các năm ñại hội vừa qua, và
từng phần giảng giải của ðức Thầy theo chương trình trên mạng suoidaovovi.com, như Soi Hồn, Pháp
Luân Thường Chuyển, Thiền ðịnh, Pháp Luân Chiếu Minh, Niệm Phật, Các Pháp Phụ, v..v….
Sau ðại Hội, chúng tôi có gởi thêm một số cho bạn ñạo tại Nam Cali, và các ñịa phương xa tùy
theo yêu cầu. Xin quý bạn ñạo liên lạc với Hội theo ñịa chỉ ñính kèm nếu quý bạn muốn nhận thêm thẻ
USB này.
Sau ñây là danh sách bạn ñạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 5 tháng 8 năm 2017 ñến
ngày 6 tháng 10 năm 2017:
Tên Họ
Lê Hoàng Lê (Texas)
Lê Hoàng Vân (Texas)
Tô Thanh Thủy (San Diego, CA)
ðỗ Thị Vân (Santa Rosa, CA)
Bạn ðạo Atlanta, GA

Số Tiền Nhận
50
50
3000
100
1000

Currency/ Loại Tiền
USD
USD
USD
USD
USD

và danh sách bạn ñạo phát tâm ấn tống tại ðại Hội 2017 Ngũ Uẩn Giai Không:

DANH SÁCH ðÓNG GÓP QUỸ KINH SÁCH TẠI ðẠI HỘI 2017
NGŨ UẨN GIAI KHÔNG
HỌ TÊN
Lương Thị Ánh
Lê Thị Hia
Tôn Nữ Mộng Chi
Lâm Tuyết Nga
Trần ðại Lễ & Xuân
Thu
Trương Thị Vui
Trương Siêu Thanh

QUỐC GIA

Florida, USA
Germany
Georgia, USA
Belgium
Germany
California,
USA
California,
USA

__________
US
DOLLARS

________
EUROS

SỐ TIỀN
_________
CANADA

________
AUSTRALIA

________

GHI CHÚ

MALAYSIA

N

500

Check
100

100
300
50
50
50
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Quách Thị Dung
Thái Kim Liêng

Sydney, AU
France

Nguyễn Thị Ánh
Nguyễn Diệp
Lâm Lộc
Thiền ðường
BRUXELLES
Lê Thị Ngọc Sương
ðỗ Thị Vân

Sydney, AU
Texas, USA
Florida, USA
Belgium

Phạm Kandie
Patric Mayer &
Alexis
Võ Nhàn Thanh
Lưu Quyền & Uyên
Hồ Thị Hoa
Vũ Kim Xuân Thảo
Vũ Thị Kim Lan
Cố Tấn Hữu Bích
Ngọc
Huỳnh Thị Cao
Phạm Thị Huệ
Nguyễn Ngọc Hạnh
ðinh Văn Rê Roger
Hồ Văn Thắng
Công Hương
Lai Ngọc Hoa
Lai Ngọc Tâm
Trần Thanh Hoa
Nguyễn Thị Trang
Bạn ñạo Marietta,
GA
Trung Kiến An
Giang Mỹ Lương
Nguyễn Cúc
Nguyễn Mẹo
Trần Hoa
Nguyễn Năm
Hòa Mai
Hạnh Nguyễn

Sydney, AU
California,
USA
Wisconsin,
USA

100
2000
150
1000
600

Check
900
100

100
500

Check

100
Texas, USA
Korea
Pennsylvania,
USA
Pennsylvania,
USA
France
France
Virginia, USA
Melbourne, AU
France
Australia
Australia
Calgery,
Canada
Calgery,
Canada
Calgery,
Canada
Việt Nam
Georgia, USA
California,
USA
France
Arizona, USA
Việt Nam
Việt Nam
California,
USA
Arizona, USA
California,
USA

100
100
100
260
50
50
50
100
100
200
200
50
100
1000
500
500
200
500
300
600

300 Sach
300 CD
280

50
50
50
100
50
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Hiếu Nguyễn
Cindy Dang
Hiền Nguyễn
Nguyễn Văn Sơn
Võ Thị ðào
Võ Thị Minh Trang
Võ Văn Tám &
Khưu Thị
Phẩm
Phạm Thị Thuận
Lai Ngọc Dung
Tường & Phượng
(Tây Úc)
Ông Bà Trần Lĩnh &
Nguyễn Thị Trúc
Thiền ðường Duyên
Lành
Wan Thị Bích Liễu
ðỗ Thị Dương Cầm
Vũ Thị Tố Oanh
Trần Minh
Trần Hải Nguyên
Lý Như Quyên
Lý Như Cầm
Lý Như Anh
Lý Như Phương
Lý Chấn Thanh
Lý Mậu
Chánh ðỗ
Triêm ðặng
Nguyễn Minh
Lâm Lương
Lâm Hoa Mai
Chao Siu Tao
Ẩn Danh
Trần Liên Huê (Nam
Úc)
Tổng cộng

Texas, USA
Texas, USA
Arizona, USA

50
50
50
500

Georgia, USA
Georgia, USA

500
300

Sydney, AU

500

Belgium
Calgery,
Canada
Australia

100
200
1000

2000
500

Melbourne, AU
Melbourne, AU
Melbourne, AU
Melbourne, AU
Sydney, AU
Florida, AU

USA
USA
USA
USA
Hawaii, USA

500
300
500
3000
100
100
50
50
50
50
50
50
100
100
300
200
200
50

Adelaide, AU

1000
8360

4000

2200

10000

280

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) 518-2402 hoặc (714) 598-7291
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Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách
Báo Cáo Tài Chánh ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 36
« Ngũ Uẩn Giai Không »
Hotel Equatorial, Penang, Malaysia
23.09.2017 – 28.09.2017
Ngày 13 tháng 10 năm 2017
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 cho chúng con
tận hưởng những ngày Tết tâm linh vô cùng quý báu, tràn ñầy an vui thanh nhẹ, không bút mực nào tả xiết,
và chúng con chỉ biết âm thầm cảm nhận và biết ơn.
ðặc biệt Tết Vô-Vi năm nay có ñoàn lân Penang ñón chào khách thập phương, và bạn ñạo mỗi
người dâng hai ñóa hoa cúc trắng ñể ñảnh lễ và tưởng nhớ ngày giỗ ðức Thầy Vĩ Kiên và kỷ niệm 50 năm
liễu ñạo của ðức Tổ Sư. Số người ñến sớm tham dự “tiền” ñại hội và ở lại “hậu” ñại hội cũng rất ñông, nên
ñại hội ñã kéo dài gần một tuần lễ cho các bạn ñạo ước ao ñược hội tụ tâm linh. Với sự hăng say ñóng góp
của bạn ñạo trong mọi sinh hoạt, nhất là chương trình ñố vui ñể học thật hấp dẫn, mọi người ñều nở nụ
cười tươi trong tinh thần học hỏi vui tiến.
Niềm vui lâng lâng trong lòng mọi người, những lời nói chân thật, sự giúp ñỡ lẫn nhau, tất cả ñều là
sự khích lệ lớn lao cho BTC cố gắng phục vụ quý bạn ñược tốt ñẹp hơn. Dù mỗi năm bối cảnh ñổi thay, từ
Âu sang Á có nhiều bạn phải ñi một hành trình dài cực nhọc, nhưng hình như ñến nơi, mọi người ñều hòa
mình trong không khí thanh nhẹ, quên hết ưu phiền, các phó nhòm không ngừng tay quay hình phong cảnh
miền nhiệt ñới với khách sạn thật rộng rãi trên ñồi cao mát mẻ...Vào ngày du ngoạn, bạn ñạo vui ñùa như
trẻ thơ rong ñuổi các con bươm bướm ñủ sắc màu, và khi chia tay nhau, có những người rươm rướm nước
mắt, mong có duyên may ñể hội ngộ kỳ tới.
Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý bác, quý anh chị, quý bạn trẻ, ñã hăng say hỗ trợ cho
BTC trong suốt 3 ngày ñại hội, và ước mong sẽ có dịp gặp lại quý bạn trong ðại Hội 2018.
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:
II. Tổng kết CHI PHÍ:
III. Còn lại:

251,124 USD
- 249,226 USD
1,898

USD**

** Số tiền dư 1,898 USD sẽ ñược bổ sung vào quỹ tổ
chức ñại hội.
Chi phí gồm có:
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1.

Chi phí trong Khách Sạn (Phòng ngủ, thuê Phòng
họp, các bữa ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều trong
khách sạn, tiệc tiền ñại hội và hậu ñại hội, tiệc
bánh Trung Thu v…v…)

214,929 USD

2.

Chi phí chuyên chở bạn ñạo ra phi trường và ñi du
ngoạn (bao gồm ñưa rước phi trường, thuê xe bus
ñưa ra phi trường và bus du ngoạn, thuê taxi, tiền
pourboire cho tài xế xe bus, các hướng dẫn viên
ñi tour, tiền pourboire cho nhân viên khách sạn
khuân vác vali, chi phí cho du ngoạn)

9,822 USD

3.

Chi phí thuê nhân viên kỹ thuật âm thanh, ánh
sáng, dụng cụ âm thanh, ánh sáng trong hội
trường, thuế carnet chuyên chở máy móc sang Mã
Lai Á, Múa lân, v...v...

15,999 USD

4.

Chi phí quà ñại hội, Máy MP3, trang trí, bông
hoa, hoa quả, banner ñại hội.

5,745 USD

5.

Chi phí ðại Hội linh tinh (ấn loát cẩm nang, bảng
tên, ấn loát booklet quà, bưu phí, v...v...)

2,731 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 Vô Vi Quốc Tế Kỳ 37, “Nhìn Xa”, năm 2018, tại thành
phố Montréal, Gia Nã ðại.
BTC ðại Hội Vô Vi Quốc Tế
BẠN ðẠO VIẾT BÀI 1
LỄ TƯỞNG NIỆM ðỨC THẦY LẦN THỨ 8 TẠI TV VĨ KIÊN!
Với tinh thần tận tâm phục vụ nên hàng năm dù Lễ TƯỞNG NIỆM ðỨC THẦY ñã ñược cử
hành ở DHVVQT, Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California vẫn tổ chức lễ ngày TƯỞNG NIỆM ðỨC
THẦY tại TV VĨ KIÊN ñể các bạn ñạo không thể ñi ðại Hội vẫn có cơ hội sum họp tưởng nhớ ñến công
ơn cao dày của Người cha kính yêu. Buổi lễ ñã ñược diễn ra thật trang nghiêm vào chủ nhật ngày 8 tháng
10 năm 2017 trong tình thân ái của tất cả các bạn ñạo cùng tham dự.
Tuy ñã vào Thu nhưng cả núi ñồi VĨ KIÊN ñã cho chúng tôi một ngày nắng xuân, không khí
vừa ñủ mát tạo một cảm giác thật dễ chịu khác hẳn với mọi năm vì có khi nóng bức, khi gió mạnh, có lúc
cả hai. ðây là một ngày quá tuyệt vời, cảm ơn Trời ðất hữu tình cùng hòa với hồn người con Vô Vi trong
ngày Tưởng Niệm người Cha kính yêu. Dù mới trở về ðH NGỦ UẨN GIAI KHÔNG, bạn ñạo nam Cali
vẫn ñến tham dự ngày lễ trọng ñại này khá ñầy ñủ. Thiền viện Vĩ-Kiên luôn có nguồn thanh quang vô cùng
tận nên luôn là ñiểm thu hút bạn ñạo. Một số bạn ñạo ñã ñến trước 1 -2 ngày ñể hưởng thanh ñiển và chuẩn
bị cho phần ẩm thực. Một số ñã ñến từ sáng sớm ñể chuẩn bị những thứ cần thiết như căng mái che nắng
bàn ghế ñể dùng buổi trưa sau khi thiền. Nói chung rất, rất nhiều việc cần phải làm và ban tổ chức ñã quá
kinh nghiệm nên mọi việc diễn ra một cách nhịp nhàng, gọn ghẽ. 10:00 sáng , trong bầu trời nắng ấm, gió
mát diệu chúng tôi bắt ñầu ñi niệm hành, ñoàn người trong trang phục chỉnh tề, một màu trắng thanh cao
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ñiểm thêm một bông hoa trắng trên áo, từng bước thả hồn theo sáu chữ Di ðà. Chỉ cần lặng yên là hình
ảnh của ðức Thầy ñã bên cạnh chúng ta bởi cảnh vật ñể ghi sâu hình dáng người Cha thân yêu nên ñâu ñâu
cũng là hình dáng từ bi của Người. Giọt nước mắt tự nhiên tuôn dòng vì mối giao cảm giữa Cha và Con
vẫn như giòng suối mát luôn tuôn chảy trong hồn mình. Không gian hoàn toàn lặng yên trong suốt con
ñường niệm hành tạo một quang cảnh thoát tục ... một bầu trời phật pháp siêu diệu hiển hiện trước mắt.
Buổi chụp hình kỷ niệm luôn náo nhiệt, có vài bạn muốn trốn trên phòng thiền nhưng không dễ ñâu có loa
phóng thanh kêu gọi hợp tác. Buổi lễ ñã chính thức bắt ñầu sau khi các vị Trưởng Lão, Hội Trưởng, Cựu
HT, HDBQT cùng ñi tạ lễ Sơn Thần Thổ ðịa ñã Hộ trì, bảo vệ, che chở cho Thiền viện luôn ñược bình an.
11:00 buổi lễ TƯỞNG NIỆM ðỨC THẦY lần thứ 8 bắt ñầu ở phòng thiền. Chúng tôi 3 cô cháu làm MC
cùng thành tâm ñảnh lễ Chư Vị Bề Trên ðức Tổ Sư, ðức Thầy, cùng hân hoan chào mừng các bạn ñạo ñã
về ñây sum họp và ñọc bài thơ
TƯỞNG NIỆM :
Hôm nay ngày Giổ ðức Thầy,
Chúng con sum họp vui vầy tạ ơn.
Ơn Cha hoằng hoá tạo gương,
Chúng con thức giác theo ñường về quê.
Tình Cha ấm áp muôn bề,
Phút giây vẫn mãi vổ về Hồn con
Nhớ Cha nguyện niệm không sờn,
Di ðà lục tự chúng con nhớ Người
Lời Cha ghi khắc không rời
ðạo tâm bừng sáng kính Trời nhớ Cha
Di ðà thoát khỏi Ta Bà
Cội nguồn qui một trong Ta có Người.
***
Chúng con ñồng nguyện noi gương
Từ bi, lập hạnh yêu thương tràn ñầy.
Vô Vi tiến mãi ñường dài,
Tưởng Niệm ghi khắc ân NGÀI dựng xây.
110 bạn ñạo ñã ñến tham dự ngày LỂ TƯỞNG NIỆM ðức Thầy trong ñó 1 bạn ñến từ
Việt Nam, 1 bạn ñến từ Verginia, 8 bạn ñến từ Lasvegas phần còn lại là bạn ñạo N.Cali. Tiếp ñến là phần
ñọc diễn văn khai mạc buổi lễ của anh Võ Chí Thanh, HT HAHVVNC khai mạc buổi lễ TƯỞNG NIỆM
ðỨC THẦY thật cảm ñộng ... Tiểu sử ðức Thầy ñược Hồng ðức thu gọn ñầy ñủ. Cả cuộc ñời ðức Thầy
là một hành trình không ngừng nghĩ trên con ñường hoằng hoá ðạo Pháp PLVVKHHBPP. Một phút mặc
niệm tưởng nhớ ñến công ơn cao dày của ðức Thầy kính yêu thật trang nghiêm. Niềm nhớ thương khôn
nguôi, nhớ ñến công ơn trời của ðức Thầy ñã hiển hiện trong từng ánh mắt, những giọt lệ bùi ngùi. Phần
phát biểu cảm tưởng của các bạn ñạo làm tất cả phải rơi lệ .Những câu chuyện ñầy nhiệm mầu, những lời
cảm ơn bằng cả tâm hồn. Câu chuyện của chị Phụng là một ñiển hình. Chị Phụng có một người con trai bị
bệnh tâm thần, hơn 20 trước khi tôi mới vào ñã ñược biết. Mỗi khi ñến thiền chung chị rất buồn vì ñứa con
trai phải sống trong bệnh viện ñiều khổ tâm nhất là khi gặp chị là con chị càng bệnh tình nặng hơn dù chị
hết lòng thương yêu con mình. Ngày chị kể chuyện con mình cho ðức Thầy nghe, ðức Thầy khuyên chị
phải lo tu ñể cứu con, còn con ñể Mỹ lo và tất cả ñã trải qua một thời gian khá dài. .. tôi và chị Phụng lại
có nhiều kỷ niệm vui buồn nên chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng ñủ cảm thông. .. có nhiều lúc tôi muốn hỏi
nhưng lại sợ mình khơi nỗi buồn cho chị. Thời gian gần ñây trên gương mặt, ánh mắt chị vui hẳn, không
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hiểu sao trong lúc mời bạn ñạo phát biếu tôi lại mời chị. Chị lắc ñầu không chịu, rồi sao ñó chị lại tự ñộng
xin lên ñể nói lời cảm ơn ðứcThầy. Tôi thật bất ngờ khi nghe chị nói về người con của chị. Kể về con trai
mình, bằng giọng nói ñầy yêu thương :" Con tôi giờ ñã hết bệnh, những lúc về nhà sống với gia ñình nó
rất thương tôi mà còn thích tôi thiền nữa. Khi thấy tôi ñến giờ mà chưa ñi thiền là nhắc ngay sao má chưa
ñi thiền, tới giờ rồi." Lời cảm ơn gởi ñến ðức Thầy hòa cùng giọt nước mắt hạnh phúc làm người nghe
cũng rơi lệ. Lúc ngồi ăn chị nói với tôi:" Lúc em kêu thì chị không biết nói gì nên không chịu, chừng nhớ
lại chuyện ngày nào ở nhà chị cũng cảm ơn Thầy ñã cứu con chị, giờ em lại mời sao mình không nói lời
cảm ơn ðứcThầy trước mặt bạn ñạo, mà em biết không chị cũng cảm ơn con trai của chị, nhờ nó mà chị
mới biết lo tu. Tôi nghe mà vui cho chị ... ñã vượt qua biết bao thử thách ñể ở tuổi ngoài 80 ñôi mắt chị
càng sáng ngời niềm tin yêu, dũng mãnh trên con ñường trở về nguồn cội.
Nhân dịp này Hồng ðức ñem trình làng phần thưởng hạng nhất của mình ở DHVVQT NGỦ UẨN GIAI
KHÔNG. Quyển sách rất, rất ñẹp, thật giá trị, rất công phu từ hình thức ñến nội dung các bạn ơi. Hình bìa
của ðức Thầy rất ñẹp, bìa cứng như một bức tranh ñể treo tường. Nếu không mở ra bạn sẽ không bao giờ
nghĩ ñó là quyển sách. Bên trong là hình Thầy, tên của từng ðại Hội và logo, một bài thơ của ðức Thầy
cho mỗi ðH. Bạn ñạo yêu cầu ñọc tên từng ðH, vậy là tôi và Hồng ðức mỗi người một bên ñể giữ thăng
bằng và lật từng trang cho Bình Minh ñọc tên từng ðH. Quyển sách sẽ ñược ñể hằng ngày ở Trụ Sở Xây
Dựng còn những ngày lể lớn ở THIỀN VIỆN VĨ-KIÊN thì quyển sách sẽ ở ñây ñể các bạn ñạo có thể
ngắm nhìn mà muốn ñọc bên trong cũng ñược. Tiếng vỗ tay ñầy cảm kích từ các bạn ñạo. ðây là một chia
sẽ ñầy yêu thương ñáng ca ngợi. Sau khi ñọc xong Bình Minh hỏi có bạn ñạo nào ở ñây ñã ñi dự hết tất cả
các 36 ðH? Có người chỉ chị Nương, Chị bị lên trình diện trước bạn ñạo. Chị Nương nói chị ñi nhưng
thiếu 1 ðH. Bình Minh lại hỏi ðH nào ấn tượng nhất? Chị nói ngay Hải vận Hành Hương ở Florida, Chị
nói ñây là ñại hội vô cùng ấn tượng dù ñã trãi qua thời gian khá dài nhưng mỗi khi nhớ ñến chị ñều cảm
nhận nguồn ñiển lực vô biên cùng sự yêu thương vô tận của ðức Thầy dành cho mọi chúng sinh. ðó là lần
ðức Thầy cứu vớt các vong linh của người chết vượt biển... nghe ñến ñây cả người tôi rúng ñộng. .. tôi
thấy mình như ñang sống trong ngay trong lúc Thầy ñang cứu vớt các vong linh ...tôi quá xúc ñộng trong
từng câu nói của chị về ơn cứu ñộ của ðức Thầy ... tôi thấy mình như ñi ngược thời gian ñể cảm nhận
ñược nỗi vui mừng của những vong linh khi ñược cứu vớt khỏi cảnh lạnh lẽo,bơ vơ hoang vắng của biển
cả mênh mông bởi tôi ñã từng vượt biển và cũng có người thân ñã mất ñi trên con ñường vượt biển này.
Tôi thật quá xúc ñộng với những lời chia sẻ của chị vì tất cả cảm nhận về người thân tôi chỉ thấy trong mơ
mà chưa bao giờ ñược sống trong cảm giác này ở ñời sống bình thường, thấy ñược những phần hồn hưởng
ñược sự ấm áp ... tình Thầy bao la - siêu diệu quá ... Sáng này tôi gọi ñiện cho chị ñể hỏi chi tiết, chưa hỏi
ñược gì thì nghe chị phân trần:" Mấy ngày nay tôi khóc quá trời vì ñã nói sai lời. Tôi về nhà kiểm lại mình
chỉ ñi ñược có 29 ðH mà nhớ là 35 ðH, thật là ngại ngùng vì nói sai lời trước bạn ñạo. Không biết phải
làm sao, tôi cầu cứu xin Thầy giúp tôi, tôi ñịnh hôm ñi giổ Tổ Sư tôi sẽ nói lời xin lỗi này. May quá bây
giờ chị gọi ñể tôi có thể nói ñược sự sai sót này." Tôi nói : " Thôi ñừng khóc bạn ñạo dễ thương lắm luôn
thương yêu và sẵn lòng tha thứ mà,ñể khi viết bài em sẽ viết luôn lời xin lỗi và ñính chính này của chị, yên
tâm nghe. Nhưng dù sao thì tội nhỏ xíu mà công thì lớn bởi lời nói của chị ñã cho em và những ai không có
dự ðH ñược sống, ñược thấy về sự tận ñộ của ðức Thầy ở ðẠI HỘI HẢI VẬN HÀNH HƯƠNG . Em vô
cùng cảm ñộng và cảm ơn chị nhiều ñã chia sẽ ñiều quan trọng của ðH này. " Và càng xúc ñộng hơn khi
tôi ñược nhìn thấy hình logo của ðH,ở giữa vòng tròn nhỏ là con tàu giữa biển trời ñầy cơn sóng dữ ... bọc
bên ngoài là vòng tròn lớn hai bên trái phải là 2 con Rồng, phía trên bọc tròn là 4 chữ HẢI VẬN HÀNH
HƯƠNG, phía dưới là chữ Florida nói lên sự sự bao bọc tuyệt ñối dù cuộc sống có ñầy biến ñộng. Tôi tin
chắc ñọc ñến ñây các bạn ñạo cũng mỉm cười và không bắt lỗi mà còn thương, thông cảm với chị Nương
nhiều hơn cũng nhờ sự sai sót này mà chúng ta hiểu ý nghĩa cao quí của ðH HẢI VẬN HÀNH HƯƠNG:

" Tình thương ban rải khắp năm châu,
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Khơi dậy từ bi xét nhiệm mầu.
Thay ñổi cơ Trời nay ñã ñến
Cộng ñồng qui nhứt giữ bền lâu. "
Ngày lể TƯỞNG NIỆM ðỨC THẦY năm này với tôi thật nhiều ñiều mới lạ chuyển biến
trong tâm hồn tôi. Niềm nhớ thương ñến Người Cha tâm linh mỗi lúc một nhiều hơn, sâu lắng hơn. Và ñâu
chỉ mình tôi. ..mọi người ñều cùng ñồng cảm nên mọi sự ñều hòa nhịp. Với tinh thần kính Sự trọng ðạo,
Quí Thầy - yêu Bạn, nên tất cả là sự hòa họp yêu thương, muốn cho nhau thật ñủ ñầy từ sức khỏe ñến tâm
linh và HAHVVNC không chỉ phát huy tinh thần tu học ở những Khóa TINH KHẨU NIỆM PHẬT, ban
Ẩm thực luôn tận tâm phục vụ tối ña. Chân thành cảm ơn tất cả sự ñóng góp, phục vụ ñầy yêu thương của
các bạn ñạo. Tràn ngập yêu thương như bài hát Ô HÊ! của ðức Thầy " Yêu, yêu thật là yêu! Thương,
thương, thương thật là thương! Về ñây chung sống yêu thương hòa bình. Về ñây chung sống Thương yêu
hòa bình." ðó là những gì chúng ta cùng nhận ñược trong ngày lể Tưởng Niệm ðức Thầy lần thứ 8 tại TV
VĨ KIÊN.
Kính bái.
Lâm Huỳnh Mai ( Ca )
Ngày 12 tháng 10 năm 2017.

BẠN ðẠO VIẾT BÀI 2
Thủ ðô Washington- Hoa Kỳ, October 13-2017
Phóng Sự ðặc Biệt :

Tôi tham dự
ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 36
“ Ngũ Uẩn Giai Không “
Penang- Malaysia
23-9 – 28-9-2017
Thưa quý bạn,
Chúng tôi hân hoan tường trình với quý bạn không có cơ duyên tham dự ðại Hội Vô Vi Quốc
Tế kỳ 36 năm nay ở thành phố du lịch nổi tiếng Penang của Malaysia.Và cũng ñể bạn ñạo ôn lại
những ngày Tết vui vẽ vừa qua.
Penang là 1 thành phố cổ ñược UNESCO công nhận là di sản thế giới (giống như Hội An của
Việt Nam ), trước kia ñây là 1 trong những hòn ñảo quan trọng trên tuyến ñường biển qua eo
Malacca, bị người Anh chiếm ñóng từ khá sớm. Ngày nay, ñây là 1 trong những thành phố rất thú
vị về kiến trúc cũng như văn hóa bởi như nhiều nơi khác ở Malaysia, ñây là 1 thành phố ña sắc tộc
người Malaysia, gốc Hoa, gốc Ấn và cả gốc Thái nữa.
Penang có khu phố cổ George Town – ñược UNESCO liệt vào hàng ngũ những ñịa ñiểm mà
bạn không nên ghé qua nếu ñang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng ñể giảm cân. Nguyên nhân là vì
bạn sẽ không thể nào cưỡng lại nổi những ñặc sản ngon và lạ ở ñây.
Người dân Penang rất tự hào vì cho rằng ở ñây có nền ẩm thực ña dạng và phong phú nhất
Malaysia. Sự tổng hòa tuyệt hảo những món ăn ñến từ khắp bốn phương ñã làm cho Penang ñược
mệnh danh là “nhà bếp của thế giới”. Du khách ñến ñây có thể tìm ñến khu ăn uống ngoài trời tại
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Gurney Drive Hawker hoặc Persiaran Gurney ñể thưởng thức những món ăn ấn tượng của Penang
như Assam laksa (Penang laksa), Hokkien mee, Hoành thánh mee, Nasi kandar, Rojak, Lor bak,
Cari mee, Hủ tiếu Char, Koay chiap, Kacang ñá là món giải khát hoàn hảo cho những ngày nóng
nực…, ñặc biệt khám phá món Nyonya pha trộn giữa Trung Hoa và Mã Lai, ñược xem như món
“quốc hồn quốc túy” của Penang và Melaka.
Con ñường di sản ở George Town
Những con ñường trong khu thị trấn cổ George là nơi lý tưởng dành cho những người thích ñi
bộ. Ở ñây có hàng chục những ñịa danh lịch sử, từ những biệt thự cổ kiểu Anh cho ñến những công
trình kiến trúc theo kiểu Malay, Thái và Indonesia. Ngoài ra còn có nhà thờ Hồi giáo Kapitan
Keling, khu tiểu Ấn, phố Armenian và Fort Cornwallis.
Khách sạn Equatorial Penang
Nơi tổ chức ðại Hội Vô Vi năm nay là khách sạn Equatorial 5 sao. Khách sạn có 622 phòng ,12
tầng, và 5 nhà hàng. Khách sạn có khu thể thao và hồ bơi ngoài trời.Khung cảnh xung quanh ñược
thiết kế cây cảnh rất ñẹp,có hồ nước với hàng trăm cá kiểng Koi. Có suối , có cầu treo nhỏ.Du
khách hòa mình với thiên nhiên như ñang dạo cảnh trong khu rừng miền nhiệt ñới.
Trong khách sạn có phòng tắm hơi,phòng tắm Sauna, phòng tắm Spa ,phòng tập thể thao, tất cả
ñều miễn phí.Riêng phòng Massage thì chi phí là $ 10 USD cho một giờ.
A – ðại Hội Vô Vi Quốc Tế là gì ?
Xin thưa là ðại Hội dành cho những hành giả Vô Vi khắp nơi trên thế giới hội tụ một năm
một lần.Là một ðại Hội Tâm Linh.Là một ðại Hội ðiển Quang, ñược bề trên tuyển chọn tùy theo
nhu cầu cần thiết trên thế giới.
ðức Thầy từng nói : ðại Hội ở ñâu,tên ðại Hội là gì,là do Thượng ðế chọn lựa ,ðức Thầy
ñược mời ñến ñể làm việc.Cả số bạn ñạo ñến tham dự cũng do duyên lành ñược Thượng ðế chuyển
ñến.Do ñó bạn ñạo ñược hân hạnh ñến tham dự là những chiến sĩ của Thượng ðế ,cùng với Thượng
ðế làm việc cho chúng sanh.
Sau khi ðức Thầy tạm rời xa chúng ta ,ðức Thầy cũng ñã chuẩn bị ,sắp xếp mọi việc cho
những sinh hoạt ðại Hội Vô Vi Quốc Tế tiếp theo.Tên ðại Hội cũng ñã ứng trước cho mỗi ðại Hội
tùy theo nhu cầu cho mỗi ñịa phương hằng năm.
ðại Hội Vô Vi thường là 3 ngày ,mà ðức Thầy gọi là 3 ngày Tết Vô Vi.ðối với Vô Vi,ngày
nào cũng là ngày Tết. Nhưng hằng năm có 3 ngày Tết ñặc biệt ñể hành giả Vô Vi khắp nơi trên thế
giới có cơ hội hội tụ chung vui,nên có tên là ðại Hội Vô Vi Quốc Tế. Trong 3 ngày này,hành giả
Vô Vi sẽ biết thế nào Thanh Quang ðiển Lành.Mọi người ñều có cảm nhận như sống trên Thiên
ðàng.Quên hết mọi việc thế gian.Không còn nhớ ñến các hóa ñơn tiền nhà, tiền ñiện, tiền nước
,tiền xe. Mọi lo âu ñều tan biến .Và chắc chắn rằng sau khi tham dự ðại Hội về ,mọi lo âu ñó ñều
ñược giải quyết thỏa ñáng.ðức Thầy cũng ñã nói là trong những ngày Tết Vô Vi này,Cha Mẹ ,Ông
Bà quá vãng của những hành giả Vô Vi tham dự ðaị Hội ,ñều ñược ñến tham dự cùng với chúng ta
.Tình cờ trong năm nay,tôi có nghe ñược có người thấy người thân quá vãng của mình.
ðại Hội Vô Vi Quốc Tế năm 2018 sẽ ñược tổ chức tại thành phố Montreal-Canada với chủ ñề
:” Nhìn Xa “
Nhìn xa hiểu rộng trí khai màn
Tận ñộ chơn hồn cảm thấy an
Không có có không tùy ý thức
Thành Tâm phát triển chẳng phân bàn
LSH.Vĩ Kiên
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B – ðại Hội Vô Vi năm 2017: Ngũ Uẩn Giai Không.
Mỗi lần ðại Hội, chúng tôi thường ñến sớm vài ngày ñể thưởng thức những thú vị của ñịa
phương ñó.Năm nay, chúng tôi ñến trước 4 ngày. ðến Penang – Malaysia ngày 19 tháng 9-2017.
ðổi tiền Malaysia tại phi trường Penang ,100 USD ñổi ñược 400 Ringgit ( MYR). ðổi tại khách
sạn hay bên ngoài chỉ xê dịch rất ít. ði taxi với 4 người về khách sạn chỉ có 40 MYR.
ðến khách sạn,ñược nhân viên khách sạn chào ñón rất vui vẽ,thân tình.Người Mã Lai vui
tính,lễ ñộ,lịch sự.Gặp khách họ ñể tay lên trái tim,cúi ñầu vui vẽ khẻ chào. Có lần trên ñường ñến
phòng tắm hơi, có một anh nhân công tay cầm bịt rác ,gặp tôi,anh ta bỏ bịt rác xuống ñưa tay lên
trái tim,cúi ñầu chào.Chờ tôi ñi qua vài bước ,anh ta mới cầm bịt rác lên ñi bỏ rác.Họ lễ ñộ không
muốn khách thấy ñồ dơ trước mắt.
Ở khách sạn sang trọng này ,buỗi ăn sáng miễn phí trong một tiệm buffet thật tuyệt vời.Tiêm
buffet này có gần 100 món ăn.Căn bản là thức ăn Mã Lai.Với những món ăn ñặc biệt Mã Lai như
cà ri gà,cà ri bò,cà ri trừu.ðiểm sấm Tàu ,cháo trắng,cháo scallop với trứng .v.v..Bánh ngọt khá
ngon rất nhiều loại.Tôi thích nhất là phần trái cây và juice.Traí cây thì có dưa hấu ñỏ ,dưa hấu vàng
,thanh long,ñu ñủ, khế,bưởi,khóm,chanh giây,cam,v.v. Juice thì có nước cam,nước bưởi vàng,nước
bưởi ñỏ,nước ổi,nước táo ( apple),nước lọc bỏ vào chanh lát,dưa leo lát,rau cần tay ( celery). Có thể
nói toàn là những món ăn cần phải thử ,dù bụng ñã no.Phải nói thêm là có máy pha cà phê rất thơm
ngon.Máy có thể pha 8 loại cà phê khác nhau .Bạn ñạo chiếu cố hơi kỷ ,nên nhân viên phải thêm cà
phê nhiều lần.Nhân viên phục vụ vui tánh,lich sự.Có lần giới thiệu cho tôi những chiếc bánh mới
làm xong.
Mỗi bạn ñạo khi check in lấy chìa khóa phòng ,ñều có tặng một phiếu uống 1 ly juice tại bar
rượu cạnh hồ bơi ngoài trời.Mỗi khi chìa khóa phòng bị hư hay bị mất ,ñược ñổi cái mới rất dễ
dàng.Mỗi phòng có 2 chai nước miễn phí,và mỗi khi làm phòng lại ñược 2 chai nước mới.
Khách sạn rất rộng lớn,nên bạn ñạo ñược nghĩ ngơi ở hai khu khác nhau,nhưng gần nhau.
Phòng Họp ðại Hội và phòng ăn cho 3 buổi ở giữa hai khu nhà nghĩ ,nên rất tiện lợi.
ðại Hội năm nay quy tụ 478 linh căn có duyên lành tham dự ,với 169 bạn ñạo thân thương ñến
từ Linh ðịa Việt Nam.Thật vui mừng và cảm ñộng vô cùng.
Ba buổi ăn chay trong 3 ngày Tết Vô Vi rất ngon và ñầy ñủ. Thưởng thức các món ăn chay do
người Mã Lai làm bếp thật là thú vị,mới lạ với hương vị ñặc biệt Mã Lai.Những người phục vụ rất
tích cực và lễ phép.
Buổi ăn cuối vào tối ngày thứ ba của ðại Hội,ban tổ chức ðại Hội ñãi bạn ñạo bánh Trung Thu
nổi tiếng của Penang.Ngoài ra ban tổ chức ðại Hội còn có chương trình tặng bánh Trung Thu cho
mỗi bàn qua trò chơi bắt thăm.Tuy nhiên ,hầu hết các bàn ñều cắt ra ăn chung cho vui.
Tổng quát,chương trình ðại Hội Vô Vi hằng năm gần giống nhau. Năm nay Lễ dâng bông bạn
ñạo ñược dâng 2 cành bông,vì là Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy và Tưởng Niệm ðức Tổ Sư qua 50
năm Ngài Liễu ðạo. Sau hết là chụp hình chung kỷ niệm.
Chương trình văn nghệ thật xuất sắc.Ánh sáng rõ ràng. Y phục rất ñẹp. Âm thanh và bài bản rất
hay. Chương trình văn nghệ năm nay thật xuất sắc .Mỗi năm mỗi hay hơn .
ðại Hội Ngũ Uẩn Giai Không ñáp ứng ñầy ñủ nhu cầu học hỏi của bạn ñạo.ðặc biệt là giải tỏa
những mối ưu tư mà bấy lâu nay bạn ñạo VN còn tồn tại : Cách Niệm và Hiệu Quả của Niệm Nam
Mô A Di ðà Phật và Pháp Luân Thường Chuyển. Chưong trình tu học soạn thảo rất công phu.Bạn
ñạo hàì lòng và hạnh phúc khi ñưọc tham dự ðại Hội năm nay.ðaị Hội có chương trình ðố Vui ðể
Học mới lạ ,gần giống như chương trình ñố vui “ Family Feud “ ở Mỹ,rất vui và hào hứng. Bạn ñạo
VN rất phấn khởi thừơng hay xung phong lên sân khấu.
ðại Hội Vô Vi Quốc tế ngày một quy mô hơn,Ban Tổ Chức bỏ công nghiên cứu nhiều ñề tài tu
học rất hay, góp phần phát triển Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ñến mọi ngừoi ,mọi
nơi trên toàn thế giới.
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Hằng năm theo truyền thống ,buổi tối sau 3 ngày vui Tết Vô Vi,có tiệc liên hoan do một bạn ñạo
ẩn danh bảo trợ.Năm nay tiệc liên hoan ñược tổ chức vào lúc 10 giờ 30 tối tại nhà hàng buffet tầng
trệt gần hồ bơi ngoài trời.Tất cả anh chị em trong ban tổ chức và gần 300 bạn ñạo ñến tham dự.ðến
tham dự tiệc liên hoan ñể nâng cao ly rượu mừng ðại Hội thành công tốt ñẹp. Và là cơ hội ñể thăm
hỏi nhau với những người bạn mới.Ai uống rượu ñược thì chung vui với nhau những ly rượu vang
ñỏ ngọt ngào tình bạn ñạo.Ai không uống rượu ñược thì có juice nước cam ,nước ổi. Mọi người hân
hoan cùng nhau hô to “ Vô Vô Vô “chúc tụng lẫn nhau rất là sôi nổi naó nhiêt. .Nhà hàng giờ này
vắng khách sắp ñóng cửa ,nên bạn ñạo Vô Vi tấn công chiếm lĩnh hết.Giám ñốc nhà hàng cũng vui
lây,hân hoan tiếp tay phục vụ bạn ñạo.
Qua ngày hôm sau là chương trình ñi Tour của những bạn ñạo còn thời gian ở lại. Với 9 xe buýt
ñưa bạn ñạo tham quan thắng cảnh Penang,thưởng thức thực phẩm Penang ,và mua quà kỷ
niệm.Nhiều bạn ñạo chú ý tới Cà Phê Sầu Riêng,ñặc sản cuả ñịa phưong .thơm ngon thật ñấy quý
bạn ,tôi có thử qua.
Nhắc ñến sầu riêng ,tôi chợt nhớ,trong những ngày ñến sớm,chúng tôi có ñi ăn sầu riêng ở một
tiệm chuyên bán sầu riêng.Sầu Riêng ở Penang ñã hết mùa từ tháng 8,chỉ còn trong các tiệm mua
trử ñể bán lại.Do ñó giá hơi mắc.Giá từ 85 ñế 100 Ringgit một Kg. Nhưng ăn rất ngon và ngọt. Mã
Lai là xứ sở của Sầu Riêng.Có nhiều loại sầu riêng rất ngon và là nơi sản xuất sầu riêng qua các
quốc gia lân cận.Mã Lai còn có loại Sầu Riêng ðỏ ñặc biệt ,nhưng cũng rất tiếc là tháng 5 ñã hết
mùa rồi. Nghe nói ở VN,tỉnh Bạc Liêu , Sóc Trăng ñang cấy giống loaị sâù riêng ñỏ naỳ,chờ kết
quả ra sao.
ðường xá Penang nhỏ hẹp.Chúng tôi có tham quan một trung tâm thương mại lớn nhất Penang:
QUEENSBAY MALL,cao 6 tầng ,tầng 6 là một Food Court .Nhiều thức ăn lạ và giá phải
chăng.Giống như các xứ khác ,thương mại của Mỹ lấn chiếm thế giới,trong Mall này ñầy các
thương hiệu của Mỹ ,như : Mc Donald’s, Starbucks, KFC, 7-Eleven,Donkin’Donuts,v.v…Chúng
tôi cũng có ghé qua Georgetown,là khu phố cổ của người Hoa,và ñi bộ tham quan vài con ñưòng
trong phố.Có rất nhiều quán ăn gần nhau.Sinh hoạt có vẽ chậm rãi ,không có gì là bận rộn cả .
Chương trình ñi tour có thăm viếng chùa LEK LOK SI ( Chùa Cực Lạc ),chùa rất lớn với tượng
Phật Bà Quan Thế Âm thật to.Thăm viếng ENTOPIA ,là vườn ñịa ñàng cho các loài Bướm ñủ màu
sắc ,ñủ loại cở ,ñẹp lắm,và bay quanh các bạn ñạo một cách hồn nhiên.Có bạn kinh nghiệm nói
rằng: Bướm ñực thường quanh quẩn các cô,bướm cái thì hay la cà các cậu ,không biết có ñúng
không ? Thôi kệ ,Thấy Bướm bay gần mình là vui rồi.Bên trong có phòng trưng bày sưu tầm hầu
hết loài Bướm trên thế giới. Có phòng bán quà lưu niệm khá phong phú.
Tour có viếng qua BATIK Factory,là nơi người Mã Lai vẽ tay hình kiểu Batik trên vải cotton
hay lụa.Một nghệ thuật tuyệt vời ñáng ngưỡng mộ.Bên cạnh ñó là phòng bán những sản phẩm tuyệt
ñẹp do những nghệ nhân này tạo nên, giá không rẻ .
Chương trình ñi Tour viếng thêm qua 2 cửa tiệm bán cà phê ,trà , bánh kẹo,súp dưỡng sinh cho
du khách.Có loại cà phê sầu riêng ñặc sản thơm ngon,bạn ñạo chiếu cố hơi nhiều.
Nói chung lại ,Penang là một thành phố du lịch ñáng tham quan.Cảnh ñẹp,người dân hiền hòa
,thức ăn ngon,ñời sống thanh bình,không vội vã bon chen.Màu sắc tín ngưỡng cao,có Tự Do,nên là
một thành phố ñáng sống.
Bạn ñạo VN thì nói rằng thành phố Vũng Tàu, Nha Trang,ðà Lạt ,ðà Nẳng ,Cà Mau,Rạch Giá ,
Cần Thơ, ñẹp hơn Penang. Nhưng ñược ñi tham quan một Quốc Gia ðộc Lập,Tự Do ,thì cũng có
những thú vị riêng của nó .
Buổi tối trở về khách sạn ,bạn ñạo lại ñược một buổi ăn ngon miệng sau cùng.Phòng ăn ñược
thu gọn lại ấm cúng hơn vì một số bạn ñạo ñã ra về.
Sau buổi ăn tối là chương trình họp hậu ñại hội.Một sinh hoạt quen thuộc của những lần ðại Hội
Vô Vi Quốc Tế.Bạn ñạo kể cho nhau nghe những mẫu chuyện vui,những kỷ niệm tuyệt vời với
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ðức Thầy.Những nụ cười hồn nhiên,những chuỗi cười không dứt,ñánh dấu một năm Tết Vô Vi ñã
qua.Và cùng nhau hẹn tái ngô trong lần ðại Hội Vô Vi Quốc Tế năm kế tiếp, Tết Vô Vi 2018 .
C – Những cảm nghĩ sau ðaị Hội.
Sau khi tham dự ðại Hội Vô Vi Quốc Tế năm nay,tôi nhận thấy nhiều ñiều thích thú xin ñưọc
chia sẽ :
1 -Năm nay nhiều người lớn tuổi và bịnh già nên không có mặt.Thay vào ñó có nhiều người
tham dự ðại Hội lần ñầu.
2- Nhiều bạn ñạo sau nhiều năm ở nhà,năm nay lại xuất hiện tham dự ðại Hội.ðiển hình : anh
Mẫn ( Canada); chị Minh ( Bỉ quốc ) ,v.v…..
Bạn ñạo từng tham dự các ðại Hội Vô Vi khác ,nay tham dự ðại Hội Ngũ Uẩn Giai Không ,như:
Anh chị Niệm + Minh Tâm ( Úc Châu ); Anh Nguyễn Xuân Nhân và cháu Sơn ( ðức Quốc ); Anh
John ( Anh Quốc ); Anh Dương Như Tùng ( Cựu Hội Trưởng Vô Vi Nam California ) .
3- Bài học cũ vần chưa thông . Bạn ñạo lưu ý ñiều này.ðã nhiều lần trong cuôc bầu cử chọn ñịa
ñiểm tổ chức ðại Hội,Hoa Kỳ ñưa ra 2 ñịa ñiểm,hải ngoại có 1 nơi, nếu Hoa Kỳ rút lại 1 nơi,Hòa
Kỳ sẽ thắng chắc.Tại sao năm nay vẫn chưa thông ? Tại cơ trời chọn Montrel –Canada.
Las Vegas là thành phố cờ bạc,ñã ñược tổ chức 4 lần ðại Hội,Thượng ðế giúp quá nhiều rồi
,không cần phải giúp thêm.
Utah với thủ phủ là Salt Lake City ,là một thành phố bình an ,người dân hiền hòa .
Với biển mặn và suối nước nóng có muối ,giúp người dân luôn khỏe mạnh.Có núi ñẹp,và nhiều
thắng cảnh như long cung. Utah lại là thánh ñịa ñạo Mormon hiền lành.Người ñạo Mormon chiếm
64% dân số Utah .Ngưòi ñạo Mormon không uống rượu,cà phê ,trà.Không hút thuốc,không cờ bạc
và có nếp sống ñạo ñức.Do ñó Utah hiện chưa cần ðại Hội Vô Vi trong lúc này. Montreal là cơ trời
phải ñến với bạn ñaọ Vô Vi năm 2018 .
Bầu cử là bài học về Tự Do,Dân Chủ mà Vô Vi cần học luôn luôn. ðại Hội Vô Vi là nơi ðức
Thầy sẽ hiện diện theo nhu cầu mà Thượng ðế cần phải làm việc.Bạn ñạo tham dự là những chiến
sĩ Tình Thương và ðạo ðức ñược mời ñến ñể làm việc cùng với Thượng ðế.
4- Montreal là thành phố ñầu tiên khi ðức Thầy ra hải ngoại.Từ nơi ñây Ngài ñã xây dựng và
phát triển Vô Vi ra khắp nơi trên thế giới.ðức Thầy Liễu ðạo cũng tại thành phố này.Dư âm của
ðức Thầy còn tồn tại qua Bà Tám ,hiện còn ñang sinh sống tại ñây. Năm tới là năm 2018 .Hai số 8
kỳ diệu này hợp với ðại Hội năm nay ñánh dấu 8 năm ðức Thầy ra ñi .
5- Ngày xưa trước khi ðức Thầy ra ñi ,bạn ñạo xin ðức Thầy một lời nhắn nhũ, ðức Thầy ñể
lại một chữ TÂM. Làm bất cứ chuyện gì cần phải có Tâm
Những bài học Vô Vi, ðức Thầy ñể lại chúng ta cần phải học cho thông.ðó là ñức tính Nhịn
Nhục. ðó là Vô Vi không Danh không Lợi. Chỉ có một con ñường phục vụ chúng sanh. Cơn sàng
sảy thanh lọc ñã có nhiều kiểm chứng.Bạn ñạo ñã biết rõ thật chất và lý thuyết .
6- Tôi lại nhớ trong 10 ñiều Thực Hành Tâm ðạo,nếu ngưòi Tu Vô Vi nắm vững 4 ðiều sau
ñây,chắc chắn không hổ thẹn mình là hành giả Vô Vi :
ðiều thứ 1 : Nhịn Nhục và Cần Mẫn
ðiều thứ 3 : Tha Thứ và Thưong Yêu
ðiều thứ 4 : Nuôi dữơng tinh thần phục vụ tốí ña.
ðiều thứ 6 : ðối ðãi Thực Tâm và Lễ ðộ
ðiều thứ 7 : Sống tạm ñể cưú ñời không phảỉ ñể hửơng thụ .
ðiều thứ 10: Hoà tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm.
Những bạn hữu của tôi ,từng sinh hoạt và quen biết nhau trong nhiều năm qua ,chúng ta haỹ hội
tụ về Montreal trong ngày ðaị Hôị Vô Vi Quốc Tế 2018,ñể nóí lên rằng Vô Vi chỉ có một ,vì Vô Vi
chỉ có Một Thầy, Một ðaọ .
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….Chúng Tôi rất vui mừng trông gặp lại quý anh chị trong kỳ ðại Hội Vô Vi Quốc tế năm 2018”
Nhìn Xa” tại Montreal-Canada.
Nhìn xa thế sự bồng bềnh,
Nhìn xa thế giới rẽ chia ,hận thù.
Nhìn xa Thầy ñợi,Tổ trông,
Nhìn xa hợp nhất chung vui hội này.
Thành thật cám ơn quý bạn ñã bỏ nhiều thời giờ ñọc qua bài phóng sự ñặc biệt này.
Chân thành cảm tạ và kính chúc quý bạn :
Thân Tâm An Lạc – Vạn Sự Cát Tường.
Nam Mô A Di ðà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Hình ảnh ðại Hội Vô Vi “ Ngũ Uẩn Giai Không” 2017 tại Penang-Malaysia do những nhiếp ảnh
gia quốc tế Vô Vi thực hiện,như: Minh ðoàn, Ái Trần,Minh Nguyễn,Anh Jack (Pháp),Trần ðaị
Lượng,Trầm Thọ ( ðức )v.v…
https://1drv.ms/f/s!Ap_84fKRNqD4aUHavcC0Tzy9hoE
https://1drv.ms/f/s!AutQ-M1-59DcaUK0E94qVPGE2XA
https://1drv.ms/f/s!AsM_myeHTCbaabux1tD7XaCVCu0di
https://1drv.ms/f/s!AudHVzMRBI5OafFrNfZeCdtbAog
https://1drv.ms/f/s!Au4Lmz5oeseSdDnQDdUF_ivmqvk
Pho to ðại Hội Penang 2017
https://photos.app.goo.gl/6DPoQEWtFUSh7FZW2

Daile Tran
593 new photos by Tran daile

593 new photos by Tran daile

345 new photos by Tran daile
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345 new photos by Tran daile
Pho to ðại Hội Penang 2017

Pho to ðại Hội Penang 2017
982 new photos · Album by Tran daile

TrâmTho :Tramvatho@gmail.com

https://photos.app.goo.gl/ZueHahYl6whMpkoT2

Dai Hoi Quoc Te Ky 36
photos.app.goo.gl
309 new photos · Album by Tram Tho

ðây là những hình ảnh ñẹp trong ðại Hội Vô Vi “ Ngũ Uẩn Giai Không “ 2017 do anh Trần Ngọc Dũng
công phu ghi laị :

1_Ngày 1 24-9-2017 Niệm Phật và múa lân
2_Ngày 1 24-9-2017 Giới Thiệu Bạn ðạo
3_Ngày 1 24-9-2017 Lễ Dâng Hoa
3_Ngày 1 24-9-2017 Lễ Dâng Hoa 1
4_Ngày 1 24-9-2017 Tìm Hiểu và Học Hỏi
Chơn Ngôn
5_Ngày 1 24-9-2017 Ôn Lại PPCP

https://photos.app.goo.gl/VcIQcPzc837F8elp2
https://photos.app.goo.gl/peUv1l7ozkxOizi12
https://photos.app.goo.gl/iVnEXumyTLFGgQUi1
https://photos.app.goo.gl/YQu3ATqtiRZbdJzH2
https://photos.app.goo.gl/nnWeEZ4d3Q4htxGl2
https://photos.app.goo.gl/z4QIpkjQVGGqURhs2
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6_Ngày 1 24-9-2017 Ghi danh ðố Vui ðể
Học và Kiểm Soát PPCP
7_Ngày 1 24-9-2017 Nhóm 2 Tu Học

https://photos.app.goo.gl/T5OUqYxlUC5B53sp1

8_Ngày 2 25-9-2017 Tìm Hiểu về ðức Tổ
Sư
9_Ngày 2 25-9-2017 Trao ðổi Tu Học

https://photos.app.goo.gl/W8mQxIkXK0Ql82D63

10_Ngày 2 25-9-2017 ðố Vui ðể Học

https://photos.app.goo.gl/q5mR84Y0QT2HMgKT2

https://photos.app.goo.gl/1Y1asxQxkwNrQDUU2

https://photos.app.goo.gl/ZpeZ8ChjTGdDMPEU2

11_Ngày 3 26-9-2017 Bạn ðạo ðặt Câu Hỏi https://photos.app.goo.gl/3gIgV27ATTyjwLPt2
về PPCP
12_Ngày 3 26-9-2017 Bầu ðịa ðiểm ðH
https://photos.app.goo.gl/ncyovMgXjHC0NpSx2
2018
13_Ngày 3 26-9-2017 Văn Nghệ
https://photos.app.goo.gl/yIGtc2JmuBGQcJHt1
14_Ngày 3 26-9-2017 Lễ Bế Mạc

https://photos.app.goo.gl/HYjLV8HTlV5UlpeH2

16_Ngày 4 27-9-2017 Du Ngoạn Penang

https://photos.app.goo.gl/YZBvdDjwwHeiednL2

16_Ngày 4
27-9-2017
Du Ngoạn
Penang
photos.app.goo.gl
483 new photos
added to shared
album
17_Ngày 4 27-9-2017 Hậu ðại Hội

https://photos.app.goo.gl/32IgSJBXHVMIeE252

17_Ngày 4
27-9-2017
Hậu ðại
Hội
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photos.app.goo.gl
161 new photos
added to shared
album
17_Ngày 4 27-9-2017 Hậu ðH

https://photos.app.goo.gl/w4mjfpxyyobzcyMh1

18_Ngày 1
24-9-2017
Tập văn
nghệ
photos.app.goo.gl
76 new photos
added to shared
album

Kính Bái,
Võ Quang
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