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Ðiện thư : tbptdn@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVINET.ORG 

 số 701 14 tháng 12 năm 2008 
           Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
 

Khoå Haïnh 
 

Khoå haïnh laäp thaønh yù chí quen 
Bình taâm hoïc hoûi chaúng thieáu men 
Trôøi ban coù saün hoàng quang chieáu 
Chaát phaùt taâm tu  saùng saùng ñeøn 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 27/02/99 đến 05/03/99 
 
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 tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ gi 
ai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành 
đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.   
Kính bái, 
Bé Tám 
 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường: 

 
 
 
1) Duyên lành từ đâu đưa đến ? 
2) Làm người được khen tặng thì ai cũng mừng tại sao ? 
3) Tình Trời liên hệ với tình người ở chỗ nào ? 
4) Thương tình do đâu cấu thành ? 
5) Niềm vui đem lại từ đâu ? 
6) Tu sao mới hiểu được sự di chuyển của tâm thân ? 
7) Nguyên lý phơi bày trong trí định là sao ? 
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1) Monaco, 27/02/99 2 : 45 AM 
Hỏi : Duyên lành từ đâu đưa đến ? 
 
Ðáp : Thưa duyên từ tâm giải mở hình thành, 
hướng về sự thanh diệu mà tu 
  Kệ : 
 Thực hành tu luyện giải mê mù 
 Thức giác tâm tu tánh bớt ngu 
 Mắt sáng mặt tươi qui một giới 
 Thanh bình tận độ tự mình vui 
 

2) Monaco, 28/02/99 12 : 00 AM 
Hỏi : Làm người được khen tặng thì ai cũng 
mừng tại sao ? 
 
Ðáp : Thưa được khen tặng thì ai cũng mừng vì 
đã nhận được luồng điển sưởi ấm chơn tâm 
  Kệ : 
 Tươi vui nhận được ý chơn hòa 
 Quí tưởng an yên chuyển thức ra 
 Biết họ quí mình lòng hớn hở 
 Thương yêu xây dựng sống chung nhà 
 

3) Monaco, 01/03/99 4 : 25 AM 
Hỏi : Tình Trời liên hệ với tình người ở chỗ 
nào ? 
 
Ðáp : Thưa tình Trời liên hệ với tình người ở 
nơi thanh tịnh và sáng suốt 
  Kệ : 
 Tình yêu sống động chẳng xa rời 
 Quí mến giải phân ý sáng ngời 
 Nội thức bình tâm trong thực hiện 
 Cùng chung xây dựng khắp nơi nơi 
 

4) Monaco, 02/03/99 7 : 00 AM 
Hỏi : Thương tình do đâu cấu thành ? 
 
Ðáp : Thưa thương tình trong đau đớn khổ sở 
hình thành, như sanh con thì phải thương con, dù 
bất cứ sự khổ cực gian lao cũng phải chịu đựng 
                                 Kệ : 
 Thương tình diễn tiến nơi tâm 
 Khổ cực gian lao tự tiến tầm 
 Gánh vác chính mình tâm cực khổ 
 Dấn thân cực khổ tự mừng thầm 
 

5)Amphion les Bains, 03/03/99 4 : 28 AM 
Hỏi : Niềm vui đem lại từ đâu ? 
 
Ðáp : Thưa niềm vui đem lại từ sự nhớ nhung 
tái hồi sống động và vui tươi 
  Kệ : 
 Ướm nở tâm tư chuyển thân hình 
 Thức giác thương yêu tự phân minh 
 Tình Trời sống động lòng vui sướng 
 Thức giác minh tâm tự quí hình 
 

6) Amphion les Bains, 04/03/99 2 : 05 AM 
Hỏi : Tu sao mới hiểu được sự di chuyển của 
tâm thân ? 
Ðáp : Thưa tu thực hành thì mới cảm thức được 
sự di chuyển của tâm thân 
  Kệ : 
 Thực hành rõ rệt từ phân tiến 
 Giải tỏa phiền ưu mỗi giấc yên 
 Ðời đạo song hành trong thức giác 
 Tâm thành tự tiến tự bình yên 
 

7) Amphion les Bains, 05/03/99 2 : 20 AM 
Hỏi : Nguyên lý phơi bày trong trí định là sao ? 
 
Ðáp : Thưa thanh tịnh thì mọi sự sẽ sáng tỏ trong óc 
  Kệ : 
 Phân minh phán xét rõ chơn tình 
 Phán xét tâm minh rõ phận mình 
 Cảm thức chơn tình không ý động 
 Hướng tâm thanh nhẹ lại càng minh 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

1. Hỏi: Thưa Thầy, tại sao khi thiền xong không ngủ được, trong nguời rất tỉnh táo, 
nhưng cơ thể mệt muốn ngủ? 
Ðáp: Vì cơ tạng có đầy đủ dưỡng khí, nó không có đòi ngủ đâu. Nó thiếu dưỡng khí thì thấy mê 
mệt. Ðầy đủ dưỡng khí thì tỉnh táo, tỉnh táo ta làm việc. Cũng như tôi, nhiều khi 11 giờ mấy tôi đâu 
có ngủ đâu. Tôi viết mục Bé Tám, trả lời thư từ tới sáng. Sáu bảy giờ tôi nằm ngủ một chút là yên 
rồi. Người thiền ngồi thiền được 30 phút thì giấc ngủ ngon lành tốt lắm. 30 phút cũng đầy đủ. 
2. Hỏi: Kính thưa Thầy, cho con biết, tại sao con tu hoài mà không thấy tiến? 
Ðáp: Con phải nhìn lại nghiệp lực con như thế nào, hành đúng hay là không, hành cái pháp Soi 
Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển làm đúng hay là không. Pháp Luân Thường Chuyển làm 
đúng chỉ có mở, không có nghẹt, chỉ có tiến, không có lùi. Nhiều người cứ tu hoài mà ôm lý 
thuyết này, lý thuyết kia, nhắm mắt để ngủ, không có hành mở làm sao chơn tâm thức được. Hành 
mở chơn tâm nó mới thức được. Rồi cũng nói là tôi tu mấy chục năm rồi, không có thấy kết quả gì 
hết. Nhiều người cũng tốt, tu mấy chục năm không có đúng, tu nửa chừng thấy chán nản rồi bỏ khúc 
này. Hồi hôm tôi niệm bát chánh, tối mai tôi quên tôi không có niệm, tôi cũng xong, qua được rồi nó 
yên, quên mất đường lối. Rồi niệm Phật qua được rồi cũng yên, bỏ đi. Rồi Soi Hồn rồi cũng bỏ đi. 
Pháp Luân rồi cũng bỏ đi, thét rồi ngồi đó kêu bằng ỷ lại mà thôi. Nhắm mắt ngủ cho sướng, hành 
không có bao nhiêu hết. Dòm lại sự ăn uống mất trật tự, nói năng mất trật tự, nhãn nhỉ tỷ thiệt cũng 
mất trật tự, thu hút bất cứ những cái chuyện gì bên ngoài đem vô, tưởng là mình được, mình hiểu. 
Ðâu có hiểu gì đâu, mập mờ không, không có hiểu gì hết! Phải cố gắng tu. Cũng như tu thiền Vô Vi 
chứng minh rõ ràng: người nào làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng mặt mày hồng hào, không có 
ai mét chằng vậy. Hướng dục nó mới mét chằng. Làm Pháp Luân Thường Chuyển đầy đủ hồng hào, 
mặt tươi mắt sáng hồng hào. 

THƠ 
                 TU TỊNH ÐỘ 
Tu về Tịnh Ðộ sướng hơn Tiên 
Chẳng nhọc Công Phu, chẳng tốn tiền 
Sáu chữ Di Ðà tiêu nghiệp chướng 
Một câu Niệm Phật giải oan khiên 
Cõi trần mới phát ba lời nguyện 
Ao báu đã lên chốn phẩm sen 
Khuyên khách ta bà mau tiến bộ 
Tu về Tịnh Ðộ sướng hơn Tiên. 
   HT. Thích Thanh Tùng, 
Ghi tại Photo Hùng, PN. 08:30’ - 07 /12/08 
              ==== 
          TU THIỀN VÔ VI 
           (Họa y vận bài “Tu Tịnh Ðộ” 
         của HT. Thích Thanh Tùng) 
Tu Thiền Vô Vi đắc Chơn Tiên 
Chỉ dụng Công Phu, chẳng dụng tiền 
Hành pháp Soi Hồn trừ nghiệp chướng 
Pháp Luân Thường Chuyển giải oan khiên 
Ðịnh Thần phóng xuất lên tam cõi 
Kiến Tánh qui hồi đạt phẩm sen 
Kẻ thiện hữu duyên mau tịnh luyện 
Tu Thiền Vô Vi đắc Chơn Tiên. 
        HGT. 10:00’ ố 07/12/08 
           Thiền Ðăng. 

 
           “Ý TẠI NGÔN NGOẠI” 
Ta thường quên ý chấp lời 
Cho nên không rõ ý người nói chi 
Mãi mê luận xét tư nghì 
Nên thường lầm lạc, khó tri khó tường 
Ðiển Tâm vốn thật vô lường 
Xét qua ngôn ngữ khó tường giả chơn. 
         Phú-Nhuận, 19/08/2008 
              Thiền Tâm. 
                  === 
               HẠNH PHÚC 
Hạnh phúc khổ đau tự mỗi người 
Lui về nẻo đạo mới là tươi 
Thế nhân vui khổ thời buông bỏ 
Không khổ chẳng vui nở nụ cười. 
     Phú Nhuận, 10/11/2008 
           Thiền sinh Phương. 

                  ==== 
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   PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN 
 
Pháp Luân Thường chuyển, huệ tâm khai 
Làm dễ, nhưng làm rất dễ sai 
Hít thở ra vào bằng ý niệm 
Hơi vào đừng nén vọng cuồng ngay 
Hít vào thở ra phải đều 
Cho dài cho thoáng cho nhiều cho sâu 
Cho bừng sáng Mâu-ni-châu 
Cho thông Mạch Ðốc, giao đầu Mạch Nhâm 
Cho khai cửu khiếu Dương Âm 
Cho nhập Ngũ Tạng, Ðiển Tâm sáng ngời 
Hít đi! Thanh khí của Trời 
Cơ quan ngũ tạng, xông hơi trược trần 
Hít cho điển xoáy Xa Luân 
Ðiển thận, xương sống xoáy dần chạy lên 
Hít vô hơi thở cho bền 
“Ðầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu” 
Tập trung giữa trán cho lâu 
Thanh điển chuyển ý, điển thâu từ trường 
Khai tâm, trí sáng phi thường 
Lưu thanh khử trược, âm dương quân bình 
Hít vô, hít thật hết mình 
Giữa mức sống chết, lộ trình Ðạo thông 
Thở ra, thấu tận chơn lông 
Ép bụng thật sát, khí thông vận hành 
Sáu lần hít thở thông hanh 
Càn khôn Linh Ðiển tịnh thanh giao hoà. 
 
             TÐ. Phú Nhuận, 08/12/2008 
              HUỆ TÂM (Thủ Ðức,VN) 
                 ==== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  TỪ ÐÂY 
DUYÊN LÀNH BAO THUỞ CẦU MONG, 
TỪ ÐÂY ÂN PHƯỚC THỎA LÒNG ƯỚC MONG. 
 
Từ đây tu học mặn nồng 
Từ đây hết dạ hết lòng sửa tâm 
Từ đây giữ vững Ðạo Tâm 
Vượt qua thời khắc tháng năm đời mình 
Quyết tâm sống trọn niềm tin 
Chắc lòng chắc dạ báu linh giữ gìn 
Hết thời u tối mới minh 
Sống sao cho trọn nghĩa tình ân ban 
Dẫu rằng đường đến vinh quang 
Chông gai cách trở trái ngang không ngừng 
Nhưng lòng không thể dửng dưng 
Thu đông xuân hạ sáng trưng Tình Thiền 
Nếu lòng còn chút tình riêng 
Thực hành chất phác, cho chuyên cho cần 
Không vì sung sướng tấm thân 
Nở nào hủy diệt công năng tháng ngày 
Lòng thành xưa ấy còn đây 
Xin đừng cách trở mảy may chút nào 
Xác thân dầu có hư hao 
Tinh thần cố giữ đừng chao đảo gì ! 
Thiền sinh thử thách ứng thi 
Bề Trên tận độ, khổ gì cũng qua ! 
Tuyệt tình tình khúc Di Ðà 
Như Kinh Cứu Khổ vượt qua nguy nàn ! 
Dù cho lệ có tuôn tràn 
Khóc vì tu học vẻ vang đời đời 
Ai đang chán ngán nợ đời 
Nghe lời thanh thản Phật Trời ũi an 
Dầu ai khủng hoảng kinh hoàng 
Bằng lòng Niệm Phật chứa chan yên bình 
Tình như ánh sáng bình minh 
Rọi vào trần thế ấm tình sau đêm 
Từ Tâm, Từ Ðiển êm đềm 
Ðêm đêm thiền định sáng đem vào đời 
Ðọc lên cho chút thãnh thơi 
Chút lòng cộng hưởng mong đời vui tươi 
Từ đây đến cuối phần đời 
Vững tin tập luyện, vững đời Thiền sinh 
Và còn giữ mãi tâm tình 
“Tu là cội phúc”, tình là dây oan. 
 
        Thủ Ðức, 08-10-2008 
             TỪ HÙNG. 
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Cơ-Đồ Đạo-Pháp 

 
 
Một Pháp tu chung lại nỡ đành 
Chia phe lập phái để tranh-giành. 
Cơ-đồ Đạo-Pháp nơi Thanh-Điễn, 
Nào phải là nơi chốn lợi-danh. 

 
 

 
Nhắm mắt quán-thông rỏ thế-tình ; 
Lắng tai nghe thấu cõi Huyền-Linh. 
Nhìn chi mặt giả tên không thật, 
Đứng trước gương soi chẳng thấy mình. 

 
 

 
Đường Đạo thênh-thang chung tiến lên ; 
Có Thầy có Bạn giúp tu bền. 
Thị-phi cho lắm rồi buông-bỏ, 
Dang-dở đường tu chẳng có nền. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pháp tu học được thủa ban đầu 
Giữ đúng mà trao kẻ đến sau. 
Đừng bớt, đừng thêm, đừng ngụy-chế ; 
Nhân-sinh một kiếp chẳng dài lâu ! 

 
 

 
Tá Điễn xưng danh luống khật-khờ ; 
Thông-minh hiểu Đạo chớ đầu-cơ ! 
Chúng-sanh nhẹ dạ nên thương xót, 
Đừng vịn vai tu dựng thế cờ. 

 
 

 
Pháp-lực do mình khổ-luyện nên ; 
Không do phe-đảng, chẳng do tiền. 
Chấp-mê Đạo-Pháp rồi nghi Pháp ; 
Phá Đạo mà rồi vẫn thản-nhiên ! 

 
 

 
Điễn-Quang Pháp-Giới vốn siêu-nhiên : 
Tùy Thức Linh-Thông biến-hiện liền. 
Phật-Pháp vô-biên hành chẳng dễ ; 
Đào sâu mối Đạo hãy Tu Thiền. 
 
 

Toulouse, ngày 7-12-2008. 
Trịnh Quang Thắng. 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI DALLAS/FORTH WORTH 
VÔ-VI DALLAS/FORTH WORTH FRIENDSHIP ASSOCIATION 

 
4806 La Rue St., Dallas, TX 75211 
Thông báo kết quả bầu cử của hahvv dallas/ft. worth 
 
Chúng con, tại Thiền Ðường Thông Hải, xin kính gởi đến Ðức Thầy cùng tất cả bạn đạo năm châu 
kết quả việc bầu cử Ban Chấp Hành của Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas/Ft. Worth nhiệm kỳ 2009-2010. 
Thành viên nhiệm kỳ mới của Ban Chấp Hành gồm có: 
 

1. Hội Trưởng: Anh Lâm Mừng 
2. Phó Hội Trưởng: Anh Lê Hoàng Tuấn 
3. Tổng Thơ Ký: Chị Ðặng Tú-Anh 
4. Thủ Quỹ: Chị Ðặng Tú-Anh 

 
Thay mặt Ban Chấp Hành kính thông báọ 
Ðương Kiêm Hội Trưởng 
Quách Long Vân 
Kính gởi Đức Thầy và Quý  Bạn Đạo, 
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Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California xin kính trình cùng Đức Thầy và Bạn Đạo khắp nơi về số tiền các 
bạn đạo đã đóng góp cho Quỹ Xây Cất “Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi” tại Đại Hội “Viễn Tiến” năm 
2008.  Tổng số tiền thu nhận được từ thùng tùy hỷ và bạn đạo phát tâm đóng là :  
 
Tiền Mỹ:  $ 8,906.00 
Tiền Canada: $ 2,530.00 
Tiền Úc:  $ 1,100.00 
  
HAHVV Nam California xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý bạn.  Sau đây là bài thơ của 
Đức Thầy đã tặng cho Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi trong tương lai 
 

Chung Hợp Dựng Xây Đường Tâm Đạo  
Đóng Góp Bởi Người Tu Tiến Tới  

 Cùng Chung Hành Thức Trí Xới Đào   
Qui Hội Tình Người Cùng Chung Hưởng  

   
Lương Sĩ Hằng  

Irvine ngày 28 tháng 10, 2008   
 

Mọi đóng góp ý kiến và phát tâm xin gởi về:   
 
VoVi Friendship Association 
7622 23rd Street             
Westminster, CA 92683       
Tel: (714) 236-9291 
Email: myquyen11@yahoo.com 
 
Thay mặt Ban Chấp Hành HAHVV Nam California 
 
Thủ Quỹ 
 
Quyên Trần 

THÔNG BÁO VỀ VẤN ĐỀ GHI DANH ĐẠI HỘI 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Vấn đề ghi danh tự túc Đại Hội Vô Vi Quốc Tế đã được nêu ra từ nhiều năm qua và thỉnh thoảng 
được đặt ra lại. Đứng trên phương diện người ghi danh tự túc, thì có thể thu gọn và tiết kiệm một ít 
tiền và sắp xếp đúng theo ý mình. 
 
Đứng trên phương diện Ban Tổ Chức thì cũng muốn giúp đở, dễ dãi cho bạn đạo nhưng gặp phải 
nhiều điều thất lợi cho chung. Từ trước đến nay, Ban Tổ Chức nào cũng đứng trước vấn đề khó xử 
này. 
 
Về mặt tài chánh :  
Như kỳ Đại Hội vừa qua, nếu ghi danh tự túc, thì số phòng giữ tại khách sạn không đủ số nhiều để có 
thể thương lượng giá rẻ. Hơn nữa, mọi thứ đều phải trả. 
Tính sơ thì phải trả thêm khoảng 60.000 CAD. Mổi bạn đạo phải trả thêm gần 100 CAD. 
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Về mặt tâm linh :  
Các bạn đã biết Đại Hội Vô Vi là một Đại Hội tâm linh, khác hẳn các Đại Hội khác, chú trọng về 
điển quang. Như các bạn đã biết, đêm nhập khóa, Thầy làm việc rât nhiều về mặt điển quang giúp 
mọi bạn đạo được giải bớt phiền muộn để được hưởng trọn thanh quang Bề Trên ân ban trong mấy 
ngày Đại Hội. Không ít thì nhiều, các bạn đã cảm nhận điều này. 
Cho nên, Thầy thường nhắn các bạn đạo tập trung lại sau khi nhập khóa, không phân tán ra ngoài 
giúp Thầy dễ làm việc hơn. 
 
Về mặt trật tự chung : 
Ban Tổ Chức đã từng thấy có bạn đạo không ghi danh ở trong khách sạn Đại Hội nhưng có khi ngủ 
lại chung phòng với các bạn có phòng khách sạn Đại Hội. Bạn đạo chia sẽ với nhau cũng là điều tốt, 
nhưng đối với khách sạn nhóm Vô Vi không lương thiện và mất uy tín chung. Hơn nữa về mặt an 
ninh trật tự, nếu có vấn đề gi bất trắc xảy ra thì nhóm Vô Vi có thể gặp rắc rối vì những bạn này 
không có ghi danh phòng chính thức với khách sạn.  
Ban Trật Tự do bạn đạo đi dự Đại Hội phát tâm đóng góp, không thể nào lo xuể các vấn đề này.   
 
Về mặt tinh thần : 
Có sự phân chia giữa bạn đạo. Bạn đạo có tiền ở khách sạn đủ tiện nghi. Bạn đạo thiếu phương tiện 
phải mang bảng tên màu khác để phân biệt và phải ở chỗ không tốt. Có lần, bạn đạo ghi danh hai giá 
khác nhau. Bạn đạo ghi danh giá rẻ thì phải ở khách sạn không tốt, ăn uống không được như mọi 
người, họ rất buồn tủi, và các bạn đạo khác cũng áy náy khi thấy sự khác biệt. 
 
Mặc dù thông cảm khó khăn của một số bạn đạo, nhưng từ trước đến giờ các Ban Tổ Chức đành phải 
chọn giải pháp bảo tồn lợi ích chung cho đa số bạn đạo và không chấp thuận cho ghi danh tự túc.  
 
Tuy nhiên, kỳ vừa qua, Ban Tổ Chức đã giải quyết một số ít trường họp đặc biệt, dễ dãi cho ban đạo 
tham dự Đại Hội. 
 
Ban Tổ Chức ước mong được sự thông cảm của các bạn đạo về quyết định không chấp thuận cho ghi 
danh tự túc. 
 
 
Ngày 12/12/2008 
Kính thư, 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida : Nguyễn Văn An 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas : Đỗ Trung Hiếu 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas : Quách Long Vân 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State: Nguyễn Trí Vượng 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California: Nguyễn Xuân Mai 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii : Trịnh Cẩm Tú 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc : Huỳnh Minh Bảo 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada : Phan Cao Thăng 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆ N 
Xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho ông Michel SANTELLI, thân phụ của đạo hữu 
Dominique SANTELLI, từ trần ngày 07/12/2008 tại Annemasse (Pháp Quốc), hưởng thọ 79 tuổi, 
được siêu thăng tịnh độ. 
 
Cảm ơn quí đạo hữu 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc   

 
BẠN ÐẠO VIẾT 
Cảm Thông 

 
Cảm thông ba cõi mặn mà , 

Kính Thầy mến bạn chang hòa thương yêu. 
Quên đi ngớ ngẩn dại ngu  . 

Cùng nhau sum hợp trùng tu Phật đài  . 
Anh em chung một mái nhà , 

Vô Vi phát triển thật thà yên vui  . 
 
Kính thưa quý bạn , 
 
     Là một thành viên trong ban trật tự và hướng dẫn trong kỳ Đại Hội Vô Vi 2008 vừa qua ,tôi có 
dịp được tiếp xúc với rất nhiều bạn đạo khắp nơi , đúc kết những ý kiến đóng góp quý báu của quý 
bạn , tôi xin được trình baỳ lại nơi đây để cùng nhau thưởng lãm ,và cống hiến đến ban tổ chức Đại 
Hội ngõ hầu có những Đại Hội hoàn hảo hơn ở tương lai  . 
 
     A – Trong những ngày Đại Hội  : 
     -   Nói chung Đại Hội năm nay không khí rất vui , cỡi mở, nhẹ nhàng. 686 bạn đạo tay bắt mặt 
mừng ,lời trao đổi dòn tan như pháo Tết.Có nhiều bạn đạo gặp lại nhau sau nhiều năm vắng bóng 
Nhất là trong ngày đầu tiên lấy phòng và quà của Đại Hội ( gồm một cái nón lạnh ,một quyển sách 
nhỏ  “ Niềm tin xây Dựng “ và 6 dĩa DVD tu hoc. ) .Trong ngaỳ này có free chè sâm bữu lượng do 
Thiền đường Quy Thức ở Pháp biếu tặng. Khách sạn thì có cà phê và trà phục vụ cho bạn đạo. Ngoài 
ra có các gian hàng băng giảng kính biếu miễn phí . Người ra người vào vui nhộn , đúng thật là ngày 
Tết Vô Vi  . 
     -   Khách sạn này có tánh đùa dai ,muốn khách hàng của mình chơi trò cúc bắt , nên thiết kế hai 
cầu thang máy đâu lưng nhau với hai nhiệm vụ khác nhau  . Một thang máy chỉ lên xuống các phòng 
ngũ  .Một thang máy thì đến phòng họp , ăn sáng , ăn trưa , đi đến trung tâm thương mại ,và ra phố 
tàu  ….Người Việt mình có tính lười nhớ , cho nên đến ngày bế mạc vẫn còn người đi lộn thang máy. 
Ban trật tự cố gắng chỉ dẫn mà  trí nhớ của bạn đạo thường hay đi vắng. Xin bạn đạo cảm thông 
giùm.  
     -    Ban tổ chức có nhắc nhở ,nhưng cũng có bạn đạo mặc đồ ngũ đi bên ngoài,hoặc ôm gối đi 
thiền chung.Khách sạn đã nhắc nhở với ban tổ chức  . 
     -    Mặc dù đi bộ ăn tối ba lần bên ngoài , nhưng bạn đạo ngon lành đi đúng giờ, không bị lạc. Đồ 
ăn chay 10 món thay đổi mỗi ngày, vừa miệng và no nê  .Tuy nhiên nhà hàng hơi nhỏ, nhất là đêm 
Sinh Nhật Đức Thầy . 
     -   Hai đêm văn nghệ phong phú , vui nhộn  . Đức Thầy hiện diện đúng giờ và xem hết chương 
trình  .Có lẽ chỉ cần một đêm văn nghệ là đủ rồi. Cần thêm về tu học  .  
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     -     Đức Thầy đang mang trong mình máy trợ tim ,cho nên khi múa lân ,tiếng trống mạnh và gần 
không lợi cho sức khõe cuả Đức Thầy  .   
     -     Từ đây về sau có lẽ không nên có màn chụp hình chung với Đức Thầy  . Trong đêm Sinh 
Nhật của Đức Thầy , với nhiệm vụ giữ trật tự và mời quý bạn lên chụp hình ,vì biết sức khõe của 
Đức Thầy không thể ngồi lâu được ,nên tôi có thôi thúc bạn đạo lên nhanh nhanh ,xin bạn đạo cảm 
thông  .Tuy nhiên chỉ lên khoảng 15 bàn , Đức Thầy thấm mệt ,ban tổ chức cho đình lại ngay ,và đưa 
Đức Thầy ra về. Khi vào thang máy , Đức Thầy nói “ bu đông mệt quá “ .Ca’c bạn có thấy thương 
Đức Thầy không  ?Nếu muốn thấy Đức Thầy sống mạnh khõe đến 103 tuổi ,và gặp gở chúng ta 
trong các kỳ Đại Hội ,chúng ta cần quan tâm đến sức khõe của Đức Thầy nhiều hơn  . 
     -      Các bạn đạo chỉ nên lấy một bao lì xì mà thôi.Lấy giùm cho người khác không có hiệu quả 
đâu. Vã lại những người phía sau lại thiếu.Ky` rồi có 3 bàn không có bao lì xì , vì trước đó có người 
lấy 2, 3 bao lì xì. Một phần cũng do có một số người chỉ đến dự đêm Sinh Nhật ,do đó số người lên 
đến trên 700 người  .Chúng ta có thể xin giùm bao lì xì nếu còn dư  . 
     -     Các bạn có ghi danh tham gia vào các ban phục vụ trong Đại Hội , nhất là ban trật tự và 
hướng dẫn  , các bạn nên tham gia tận tình. Thường xuyên và đúng giờ  . Nhiều bạn chỉ phục vụ 
ngày đầu tiên ,hoặc khi có khi không  .Gây trở ngại trong việc điều phối công tác. Khi các bạn ghi 
danh tham gia , Đức Thầy đã quan chiếu ,và bề trên cũng quan tâm đến các bạn. Không giữ lời hứa , 
thất tín là một sự việc không có lợi  . Đức Thầy có nhiều lần giảng về việc thất tín  . Và có lẽ các bạn 
không nhận biết được tầm quan trọng khi làm công quả trong những ngày Đại Hội   
     -    Số tiền trong thùng tùy hỷ do bạn đạo phát tâm đóng góp ,nơi gian hàng băng của Trung Tâm 
Vô Vi Washingtondc ,có chuyển đến chị Huệ Mai để trình lên Đức Thầy (  $ 2156 ) , Đức Thầy dạy 
chuyển qua hết vào quỹ Cứu Khổ Ban Vui. Đó là vì Đức Thầy muốn cứu độ giải nghiệp tâm cho 
chúng ta. Thành kính tạ ơn và đãnh lễ Đức Thầy  . 
 
    B -   Những đề nghị  : 
     *    Đại Hội nên kéo dài thêm. Có thể là 5 ngày.  
        -   5 ngày là ( sinh, lão, bệnh ,tử , sinh ). Sinh là sinh khí ,tràn đầy sức sống. Vững mạnh tiến tới 
,trường sinh bất tử  . 
        -    Khi mà bạn đạo có duyên lành tham dự Đại Hội ,tốn kém thêm chút nữa ,bạn đạo chắc là 
không có gì trở ngại  . 
        -     3 ngày thấy ngắn quá. Ngày đầu tiên còn bở ngở. Ngày thứ hai mới quen được một bạn đạo 
mới. Ngày thứ ba chưa có thời giờ tâm tình ,lấy địa chỉ ,thì đã ra về  .  
        -    5 ngày để có thêm nhiều thời giờ tu học. Một năm mới có cơ hội hội tụ đông đảo bạn đạo 
khắp năm châu.Tận dụng thời gian này để học hỏi lẫn nhau  . 
     *      Nên bế mạc vào buổi chiều hay buổi tối  . 
        -   Để các anh chị trong ban chuyển vận có thể tham dự đầy đủ trong ngày bế mạc  . 
        -  Các bạn đạo không cần vội vã thu xếp hành trang vào buổi tối. Sáng không phải vội vã sách 
hành lý ra ngoài , và không còn để hết tâm ý vào buổi bế mạc  . 
        -   Các bạn đạo cần phải về sáng sớm ,có thời giờ tham dự buổi bế mạc  . 
        -   Ban chuyển vận thông thả phục vụ vui vẽ  . 
        -  Ban đêm Đức Thầy không ngũ được, cũng thuận lợi để Đức Thầy sinh hoạt với chúng  ta. 
     *    Nên có phòng trà đàm  . 
            -  Trà đàm là biểu tượng cho ngày vui trong dịp Tết  . 
            -  Là nơi tâm sự , bày tỏ quan điểm , thông cảm lẫn nhau. Hiểu rõ nhau nhiều hơn  . Đem đến 
tình đoàn kết ,hòa đồng. Phát sinh nhiều sáng kiến ,giúp cho sự phát triển vô vi. Một môi trường 
sống động tạo nên tình thương ,dễ tha thứ ,tin cậy lẫn nhau  .Dĩ nhiên là nằm trong mục tiêu tu học  . 
           -   Ban tổ chức chỉ cần cung cấp một gian phòng và một bình nấu nước. Bạn đạo tự túc trà và 
linh tinh. Chỉ sinh hoạt từ 1 giờ đến 3 giờ khuya  . 
           -   Đức Thầy cũng rất thích sinh hoạt trà đàm  . 
           -   Tôi có sinh hoạt nhiều lần , kết quả rất tốt. Cần khuyến khích ,hổ trợ  . 
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     *    Nên có thêm nhiều sinh hoạt tu học  . 
           -   Buổi chiều và tối nên có thêm các chương trình tu học như : kiểm điểm phương pháp công 
phu. Chỉ dẫn xử dụng computer xài email ,vào xem các website. Mục bé Tám  . Sinh hoạt dành cho 
bạn đạo ngoại quốc  . Ăn uống dưỡng sinh . Thể dục dưỡng sinh  ..v.v…Hoăc những chương trình 
vui nhộn , đáp ứng cho nhu cầu Hội Tết Vô Vi…. 
           -    Mục bé Tám rất cần thiết cho người tu vô vi  . Gần 30 năm qua , Đức Thầy đã phải giậy 
sớm từ 3 giờ sáng để viết mục bé Tám. Là một loại kinh sống ,kinh mới cho hiện tại và tương lai 
.Bao công phu của Đức Thầy không ngoài mục đích giáo dục và nâng cao trình độ tu học cho người 
tu vô vi  . 
           -     Mười điều thực hành tâm đạo của hành giả vô vi. Hình như chúng ta quên đi rất nhiều. 
Cần khai triển 10 điều thực hành tâm đạo. Chỉ cần hành theo đúng 1 điều ,chúng ta cũng có thể đắc 
đạo.Có thể thực hiện một bản “ Mười điều thực hành tâm đạo “ làm quà cho bạn đạo  . 
 
Kính thưa quý bạn , 
Thành tâm chia sẽ với quý bạn ,nếu có điều chi không vừa ý ,xin quý bạn vui lòng bỏ qua cho  . 
Kính chúc quý bạn đầy đủ cơ duyên để cùng nhau hội tụ trong những ngày Đại Hội  . 
Kính chúc quý bạn Thân Tâm An Lạc , Vạn Sự Cát Tường  . 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Vạn Vật Thái Bình  
 
Kính bái , 
 
Võ Quang 
Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô Washington. 
 

 
 
 

10 Điều Thực Hành Tâm Đạo 
 

1  - Nhịn nhục và cần mẫn  . 
2  - Dứt khoát thất tình lục duc  . 
3  - Tha thứ và thương yêu  . 
4  – Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa  . 
5  - Bố thí và vị tha  . 
6  - Đối đãi thật tâm và lễ độ  . 
7  - Sống tạm để cứu đời , không phải để hưởng thụ  . 
8  - Giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến  . 
9  – Quên mình trì niệm Lục Tự  . 

   10  - Hòa tan trong khổ , mưu cầu sớm thức tâm  . 
 

 
----- 000 O 000 ----- 

 


