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

 số 744 11 tháng 10 năm 2009 
           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 
 

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 

 
 

Mục Bé Tám từ 25/12/09 /99 đến 31/12/99 
 
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 giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ 
hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát 
triển của tâm linh.   
Kính bái, 
Bé Tám 
 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường: 

 
 
1) Làm phước tại sao phải lãnh nạn ? 
2) Mãnh đất phù sanh có gì lạ không ? 
3) Sự kích động mạnh của Trời Ðất có hại cho nhơn loại hay không ? 
4) Khuyến khích về không để làm gì ? 
5) Tận hiếu tận trung có hữu ích gì không ? 
6) Qui nguyên giềng mối có hữu ích gì không ? 
7) Tại sao làm người luôn luôn bị tai nạn ? 
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1) Atlantic city, 25/12/99 6 : 25 AM 
Hỏi : Làm phước tại sao phải lãnh nạn ? 
 
Ðáp : Thưa làm phước phải lãnh nạn thì mới có cơ hội 
thấu triệt được nạn và đau khổ là gì nhiên hậu mới 
thực tâm đối đãi với những người nạn thì mới thấy rõ 
tu là cần thiết và tự kiến thiết tâm thân thì tương lai 
hồn vía mới được yên sau khi lìa xác 
  Kệ : 
 Duyên lành phải khổ mới đạt thông 
 Góp công xây dựng phải một lòng 
 Chịu cực chính mình là tận độ 
 Bình tâm thanh tịnh tự về không 

2) Atlantic city, 26/12/99 8 : 20 AM 
Hỏi : Mãnh đất phù sanh có gì lạ không ? 
 
Ðáp : Thưa mãnh đất phù sanh luôn luôn có sự chuyển 
động của Trời Ðất, thay đổi từ giai đoạn một giáo dục 
lòng người tiến hóa từ giai đoạn một, mưa nắng cũng 
là thiên ý trong xây dựng 
  Kệ : 
 Ngừa mưa ngừa nắng tự phân bàn 
 Ý nghĩa thâm sâu tự chuyển sang 
 Qui hội tình người trong chốc lát 
 Bình tâm thanh tịnh tự phân bàn 
 

3) Atlantic city, 27/12/99 9 : 15 AM 
Hỏi : Sự kích động mạnh của Trời Ðất có hại cho 
nhơn loại hay không ? 
 
Ðáp : Thưa sự biến chuyển nguyên khí của Trời Ðất 
góp phần cảnh cáo nhơn sinh tự dẹp sự độc tài sẵn có 
trong nội tâm, hướng về sự thanh nhẹ mà tu để phần 
hồn tiến hóa thích ứng cơ Trời lập lại sự sống động 
của Trời Ðất như lúc khởi đầu 
  Kệ : 
 Hóa sanh sanh hóa có đuôi đầu 
 Tự thức tiến tu rõ nhiệm mầu 
 Nguyên ý vuông tròn không dấy động 
 Duyên Trời sắp xếp tiến chung tàu 

4) Atlantic city, 28/12/99 8 : 48 AM 
Hỏi : Khuyến khích về không để làm gì ? 
 
Ðáp : Thưa khuyến khích hưởng để có cơ hội giải 
nghiệp tâm cho phần hồn sẽ được thanh nhẹ trong lúc 
lìa khỏi xác 
  Kệ : 
 Qui không tiến hóa chẳng long đong 
 Giải quyết trần tâm tiến một vòng 
 Dứt khoát tâm tình trong tiến hóa 
 Thành tâm tu luyện chẳng cầu mong 
 

5) Atlantic city, 29/12/99 7 : 05 AM 
Hỏi : Tận hiếu tận trung có hữu ích gì không ? 
 
Ðáp : Thưa tận hiếu tận trung rất hữu ích cho tâm lẫn 
thân. Người tu rất cần thực hiện đường lối nầy nhiên 
hậu mới đạt pháp và tự giải sự rắc rối ở tương lai 
  Kệ : 
 Tranh đua thất lợi lại không tài 
 Sửa tiến thông minh chẳng có hai 
 Tận diệt tham lam tránh tự hại 
 Thực hành chất phát rõ chơn tài 

6) Atlantic city, 30/12/99 7 : 15 AM 
Hỏi : Qui nguyên giềng mối có hữu ích gì không ? 
 
Ðáp : Thưa qui nguyên giềng mối rất hữu ích và sẽ 
thấu triệt được sự sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của 
nhơn sinh 
  Kệ : 
 Ðiện năng sáng tạo lý chơn tu 
 Giải tỏa buồn vui và giải mù 
 Thức giác chính mình không tạo động 
 Tình thương đạo đức độ thân tù 

7) Atlantic city, 31/12/99 7 : 27 AM 
Hỏi : Tại sao làm người luôn luôn bị tai nạn ? 
 
Ðáp : Thưa loài người hướng tâm về tiền tài danh vọng không lối thoát, bí lối tạo nạn là lẽ thường tình của luật 
nhân quả, về phần hồn thì có nạn mới có tiến, trong lúc nguy biến phần hồn mới có cơ hội dứt khoát lại dễ tiến 
hóa hơn 
  Kệ : 
 Ðộng loạn cảm minh rõ chơn hình 
 Bình tâm thanh tịnh rõ hành trình 
 Qui nguyên chơn thức tùy duyên tiến 
  Khai triển chơn hồn rõ chánh duyên 
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THẦY GIẢNG VỀ XÁ LỢI  
 (Trích từ Kinh A di Ðà) 

 
…Cũng như bâygiờ mấy ông bên Phật mà đốt chết cho bạn cái hột Xá Lợi, bạn có đem cái hột 
Xá Lợi bạn thờ, bạn đâu có biết cái giá trị của cái hột Xá Lợi là cái gì? Một sự dày công của 
người hành đạo nó mới có cái đó. Rồi mình có làm gì cái đó không? Có ích gì cho mình không? 
Ðể thờ!... Ðể làm gì? Nhờ sự phù hộ!... Té ra mình học cái tánh tăm tối và lợi dụng, trí tuệ càng 
ngày càng thấp kém và không khai triển. Làm con ma chớ làm cái gì! Thờ ông Phật mà mình 
thành con ma. Thờ làm chi! Phải không? Tôi biết được ông Phật mà tôi hành như ông Phật. Tôi 
thành Phật thì tôi nên hành! Tôi thờ mà tôi thành con ma thì tôi không thờ làm gì! 

Kinh A Di Ðà (trang 151) 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
1. Hỏi: Trong Ledweekly số 117 có câu hỏi là bạn đạo thở PLTC một hơi hằng giờ đồng hồ, có 
đúng không? Và thở như vậy là tốt hay không tốt? 
Ðáp: Coi PLTC thì lời giảng giải của ông Tư rất rõ ràng. Khi mà làm nhiều, trong đó nó mê, cái hơi nó chạy 
ra từ lỗ tai nó cũng đem cái hơi ra được rồi tưởng là mình hít vô. Ngồi đó mê, hít mấy tiếng đồng hồ cũng được, 
mà nó đi ra từ lỗ tai. Cho nên phải đọc kỹ những cái gì ông Tư đã nói : PLTC đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ 
đầu, cố gắng, không có sao, không có sợ chết, không có đứt gân đâu. Làm tới, thì từ đó, nó mới xuất phát từ hơi 
thở, nó xuất phát ra lỗ tai rồi hít bao nhiêu được bấy nhiêu, nhẹ, hít trong nhẹ. Nhẹ chừng nào mạnh chừng nấy 
là chỗ đó. Khi mà càng nhẹ, càng hít vào, càng thấy ánh sáng. Thấy được ánh sáng là nhẹ nữa, mà mạnh hơn 
xưa. Thấy ánh sáng là mạnh hơn xưa. 
Có nhiều người nó nói thở 2, 3 tiếng nữa, vô bao nhiêu ra bao nhiêu, họ đâu có hiểu, họ mê rồi đâu có hiểu. Mà 
muốn thử cho kỹ đó, thì lấy miếng bông gòn để ngay lỗ mũi, khi hít vô thì miếng bông gòn nó còn giữ được, mà 
khi mà không hít được nữa thì miếng bông gòn rớt, chúng ta tính là bao nhiêu giờ. 
2. Hỏi: Kính thưa Thầy, Ledweekly vừa rồi có đăng lá thư của BÐ VN thở PLTC dài tới 30 phút, 
mà Thầy thở PLTC ngắn hơn, chỉ vài phút. Như vậy có cần thiết tập thở cho lâu thật lâu không? 
Ðáp: Thở nó thông rồi, là cái ý thở như vậy. Ngồi ríu ríu, ríu ríu, ríu ríu như vậy, nhiều người tưởng người ta 
đang hít vô. Không phải, cái điển nó đang chuyển chạy. Nhiều người ngồi cả tiếng đồng hồ rồi mới sực nhớ thở 
ra, tôi mới thở vô từ nãy giờ chứ kỳ thật muốn biết rõ bao nhiêu phút thì lấy miếng bông gòn để ngay lỗ mũi, hít 
vô thì bông gòn nó dính, thở ra bông gòn nó rớt. Ðó là bằng chứng, bằng chứng đàng hoàng nhất là lấy bông 
gòn để trước mũi. Khi mà bông gòn rớt xuống là biết mấy phút rồi. 
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THƠ 
TIỄN ĐƯA THẦY 

Con cùng Đạo-hữu khắp năm châu 
Đồng tiễn Thầy đi tạm vắng lâu… 
Nói vắng mà lòng không thấy vắng ; 
Rằng gần bởi Điễn vẫn gần nhau. 
Công-ơn Sư-Phụ hoài ghi nhớ ; 
Tình-nghĩa Thầy Cha mãi khắc sâu. 
(Tạm-biệt nhưng nay con vẫn muốn  
Thét to một tiếng hả lòng đau !) 

… 

Chắp tay thầm nén đôi giòng lệ 
Nguyện sẽ cùng Thầy gặp lại sau. 

Nam Mô A Di Đà Phật 
Kính lạy Thầy thương, 
TRỊNH Quang Thắng. 

(Thơ ngâm đọc trước Linh-Cửu  
ngày 2-10-2009 tại Montréal, Canada.) 

 
 
 
 
 
 

 
Biển Ơi ! 

Thầy tôi nay đã ra đi, 
Âm-thầm không nói lời chi… 
Ngày tang Thiền-môn không khóc 
Vì chẳng hề có biệt-ly ! 
 
Thầy tôi nay đã ra về, 
Lặng-lẽ như bóng trăng thề… 
Đồng-môn ai đều luyến-tiếc : 
Nỗi-niềm luyến-tiếc lê-thê. 
 
Thầy tôi xác hỏa-thiêu rồi, 
Hình Người còn mãi trong tôi… 
Biển ơi ! Ôm giùm tôi với 
Tro tàn quí nhầt đời tôi ! 

… 

Biển ơi ! Ôm giùm tôi với 
Tro tàn quí nhất đời tôi ! 

Phi-trường Trudeau,  
Ngày 4-10-2009. 

Kính bái, 
TRỊNH Quang Thắng. 
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AN-VI 

Ta đã cùng chung thiêu xác Thầy, 
Cùng mang tang-phục trắng như mây… 
Cùng cam nuốt lệ nhìn linh-cửu, 
Cùng giữ hạnh tu chẳng tỏ bày. 
 
Ta hãy cùng nhau thủy-táng Thầy 
Vào giòng suối Đạo, biển thơ-ngây… 
Đem tro Thầy rải vào Duy-Thức : 
Gìn-giữ ngàn thu Pháp-Thủy đây. 
 
Ta nguyện chăm-lo Xá-Lợi Thầy 
Từng đêm chói sáng giữa chân mày… 
Cùng nhau thờ-phượng trong Tâm-Thức 
Để Pháp Vô-Vi rực-rỡ hoài ! 
 
Ta vững bền tu một Pháp-Môn, 
Một Thầy, một lối tự sinh-tồn… 
Vô-cùng tiến-hóa cho Nguồn-Cội ; 
Vì chúng-sanh tu giải-thoát Hồn. 
 
Ta mãi cùng ôm kỷ-niệm Thầy 
Chung Tu-Thiền sống vượt trời mây… 
Thênh-thang Điễn-Giới huyền-vi ấy, 
Nhập Ánh Thanh-Quang chiếu sáng hoài ! 

Phi-trường Frankfurt, ngày 5-10-2009. 
Kính bái, 

TRỊNH Quang Thắng 
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   Hành Trình Đầy Kỷ Niệm 
 
Năm 82 hữu duyên kỳ ngộ 
Được Phật Thầy ân độ khai tâm 
Trở về sung sướng mừng thầm 
Tự tòng chơn pháp âm thầm tự tu 
Tu rồi mới thấy mình ngu 
Từ trong điển giới trùng tu thân tòa 
Có khi điển trụ sáng lòa 
Có khi mất điển ý tà dâng cao 
 
“Tham thiền nhập định rõ Trời cao 
Càn khôn vũ trụ tự bước vào 
Tâm đạo đào sâu cùng một mối 
Quán thông thấu triệt lý khai mầu” 
 
Lời Thầy minh giải tối cao 
Ghi tâm làm thước dồi trao tâm mình 
Thăng trầm kiến giải tự minh 
Đêm khuya giờ Tý tự mình thông khai 
Tự mình xét xử sửa sai 
Tự lo dọn dẹp chùi mài thân tâm 
 
85 từng bước âm thầm 
Đường xa giờ Tý, Thầy tầm đến thăm 
Mặt Thầy sáng tợ trăng rằm 
Thầy ban thanh điển Thầy ngâm thơ mình 
Vợ chồng con cái trẻ xinh 
Vây quanh Thầy Tám đậm tình Cha ban 
Hôm sau bạn đạo từng đoàn 
Ghé thăm tệ xá lại càng vui thêm 
Thầy cười, “giấc ngủ thật êm, 
Hai đêm tôi ngủ thật êm thân nầy!” 
Thâm tâm mừng rỡ nghe Thầy 
Hỏi sao có chuyện vui vầy thế ni? 
Thầy cười, “Tu đúng đường đi 
Có hương thì tỏa có gì không vui, 
Gắng tu tận hưởng đạo mùi 
Trời cao không bỏ, càng vui hành trình.” 
 
Bao năm tiếp tục tu trình 
Gặp Thầy mấy dạo thấy mình vẫn ngu 
Thầy nhìn nghiêm khắc phá ngu, 
“Tại sao con lại thiếu tu vì lười 
Thầy tu không phút nào lười 
Người tu sợ nhứt biếng lười nghe con 
Phải luôn một dạ sắc son 
Biếng lười trì trệ, đường mòn khó qua.” 
Lời Thầy khuyên dạy thiết tha 
Từng câu từng chữ thiết tha tình Trời: 

 
Tham thiền thêm thú thiền thơ 
Tâm tư thanh thản thả tơ tình Trời 
Tình Trời tiếp thụ thảnh thơi  
Từ trên thiên thượng tùy thời tiếp thu 
Tùy tâm tùy thức tòng tu 
Thuận Thiên, Thiên thưởng trùng tu thân tòa 
Thân tùy tu tập thật thà 
Từ trong thanh tịnh thấy ta thấy Trời. 
 
Năm 96 Thầy dời gót Phật 
Đến tệ gia Phật ngủ qua đêm 
Đoàn viên Thầy bạn êm đềm 
Chung vui thanh điển ấm êm một nhà 
Nhìn Thầy còn trẻ, mình gìa 
Mới hay thanh điển thật là diệu thâm 
Nhìn Thầy thấy thẹn trong tâm 
Vì chưa làm đúng lời thầm hứa xưa 
Xuân qua hè lại nắng mưa 
Thời gian không đợi ta chừa tánh hư… 
 
Đến nay Thầy bỏ thuyền từ 
Tấm thân tứ đại bây chừ ra tro 
Đàn con ở lại tự mò 
Tham thiền nhập định tự lo cứu mình 
Niềm tin phải giữ trung trinh 
Vô Vi chơn pháp chính mình phải tu 
Không còn động loạn khờ ngu 
Không còn ỷ lại Thầy tui Thầy mầy 
Cá nhân tự chủ làm thầy 
Dạy cho tánh vía đổi thay nhẫn hòa 
Tu cho cộng điển sáng lòa 
Phát huy quang đại điển tòa Vô Vi 
Hy sinh Thầy vạch đường đi 
Dấn thân tự tiến cùng đi như Thầy 
Không còn xách động mưa mây 
Điển tao cao vợi điển mầy còn non: 
 
Thiền nhơn tại thế luận thấp cao 
Quang minh cho thấy đạo chưa vào 
Thắng được chính mình chơn diệu pháp 
Tu đến vô cùng chẳng thấp cao 
 
Tình Thầy, kỷ niệm ân trao 
Tâm con rộng mở đón vào hồn con 
Dẫu nay thân pháp không còn 
Lời Thầy dạy dỗ vẫn còn trên cao  
 
Mấy lời thơ vắn đổi trao 
Tâm nhang thành kính dâng cao lên Thầy 
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Đào sâu tâm thấy hình Thầy 
Luôn luôn hằng hữu tình Thầy trong tâm 
Tham thiền thì chẳng truy tầm 
Thầy luôn quang chiếu giải lầm giải mê 
Gắng tu thiên giới tìm về 
Thầy Cha Kim Mẫu tràn trề niềm vui… 
 
Nguyễn Quang Hải-Cơ 
(Phút giây nhớ Thầy) 
Jacksonville, FL  
Ngày 3 tháng 10 năm 2009 
                  ----- 
KHÓC THƯƠNG TIỄN THẦY 
 
Thầy tôi vĩnh viễn ra đi 
Ðể bao thương tiếc ai bi não nề 
Ðâu còn những lúc cận kề 
Nghe Thầy giảng đạo vỗ về ủi an 
Sinh tiền Thầy rất gian nan 
Nămchâu lặn lội mang con trở về 
Cõi trần ngụp lặn mãi mê 
Quên đi nguồn cội đường về quê cha 
Tình Thầy biển rộng bao la 
Lo cho đạo pháp trải qua tháng ngày 
Mong cho đệ tử đó đ6y 
Tu hành tinh t61n đêm ngày siêng năng 
Sửa tâm sửa tánh lỗi lầm 
Vượt qua trở ngại khó khăn trần đời 
Con thương nhiều lắm thầy ơi 
Thầy là ngọn đuốc sáng ngời tâm con 
Giờ đây xa cách không còn 
nguyện theo dấu vết đường mòn thầy trao 
Tin  Thầy giã biệt nao nao 
Lóng con đau đớn lệ trào ướt mi 
Những điều Thầy dạy mọi khi 
Khắc vq2o tâm khảm nhớ ghi thực hành 
 Cầu xin ơn trên, tâm thành 
Hồn Thầy siêu thoát nhẹ thanh cõi Trời./. 
     Kính dâng lên hương hồn Thầy kính yêu 
                  Ðệ tử Dallas 
                  Hạnh Lưu 
                  09-23-09 
                    ----- 
       ĐỨC THẦY VIÊN TỊCH 
Vô Vi Pháp Lý sẽ về đâu 
Phật Tám qui Tiên bạn đạo sầu 
Chẳng biết nương nhờ ai học đạo 
Chờ người dẫn lối chắc hơi lâu 
Thôi thì Lục Tự thường xuyên niệm 
Khai mở Thiên Môn tỏ nhiệm mầu 

Chẳng lẽ không Thầy ta bỏ đạo 
Tự mình khai sáng Mô Ni Châu. 
                      Thiền Đường Dĩ An 
                         Nguyễn Hiền 29/9 

- --- 
       KẾ THỪA PHÁP LÝ VÔ VI 
Vô Vi Pháp lý Tổ khai truyền 
Hội trưởng mười người kế Vĩ Kiên 
Hy sinh phục vụ vì nhân loại 
Cứu khổ ban vui khắp các miền 
Dũng chí từ bi vô quái ngại 
Đồng tâm xây dựng Pháp Tu Thiền 
Theo gương hạnh đức người truyền pháp 
Tận lực đưa người đến cảnh Tiên. 
            Thiền-Đường Hội Tụ Tâm Linh 
                Dĩ-An, 29-9-2009 
                    Nguyễn Hiền 
                      ---- 
            TIỂN ĐƯA THẦY 
Không tiễn Đức Thầy cũng thượng Thiên 
Cớ chi tâm trí phải ưu phiền 
Thương Thầy tinh tấn lo hành Pháp 
Mới xứng môn đồ Phật Vĩ Kiên 
Thầy vẫn bên ta trong ý niệm 
Khai tâm đoạn dứt nghiệp trần duyên 
Gìn lòng chung thủy Vô Vi Pháp 
Đổi dạ thay tình dạ chẳng yên. 
                  Dĩ An, 29-9-2009 
                       Nguyễn  Hiền 
                    ----- 
          TỰ QUI CHƠN THỨC 
Văn chương chữ nghĩa dẫu hay, 
Nhưng lòng lại chứa đắng cay hận thù 
Thế là mất hạnh người tu 
Làm sao giải được ngục tù nội tâm ? 
Nếu Tình Thương chứa trong tâm 
Chẳng còn trách móc chẳng ngầm oán than. 
Nỗi buồn dẫu có nặng mang 
Luôn gìn thanh tịnh cảm an cảm hoà 
Vô Vi huynh đệ một nhà 
Thương yêu xây dựng mới là chánh chơn 
Chẳng còn trách móc giận hờn 
Lo tu để rõ nguồn cơn sự tình 
Sân si chỉ tạo bất minh 
Làm sao thông tỏ Huyền Linh nhiệm mầu 
Đạo Trời vi diệu thâm sâu 
Vô Vi nào có cưỡng cầu mà nên 
Đạo thành nhờ ở tâm bền 
Kiên cường tu luyện lập nền thanh cao 
Vô Vi chỉ có thể vào 
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Là do khai triển dồi trau Điển Lành 
Tự mình thông tỏ trược thanh 
Vía Hồn sum hợp kết thành Chơn Như 
Bấy chừ mới rõ Minh Sư 
Thăng hoa tự tiến Huyền Hư trở về 
Bấy chừ tự thoát Bến Mê 
Chẳng còn oán trách, khen chê bên ngoài 
Chẳng còn đổ lỗi cho ai 
Bấy chừ chỉ thấy ta sai sửa mình 
Niệm thầm Lục Tự đinh ninh 
Âm thầm khai triển hành trình Qui Không 
Chẳng còn hướng ngoại lòng vòng 
Qui Tâm tự thức tự tòng Vô Vi. 
                Dĩ An, 01-10-2009 
           Không Không Thiền sĩ 
                     ----- 
       THƯƠNG YÊU & XÂY DỰNG 
       (Kính tặng KSC Thương Yêu & Xây Dựng  
          Tại khu du lịch Bình Châu, Bà Riạ, VT) 
THƯƠNG yêu khai triển điển thanh quang 
YÊU Phật, yêu người khắp thế gian  
XÂY Đạo Pháp Thiền cùng tiến hoá 
DỰNG nền Hạnh Đức hiệp chung đàng 
DU hành muôn nẽo minh thanh trược 
LỊCH lãm mọi đàng rõ khó sang 
BÌNH ổn thân tâm qui một mối 
CHÂU về hợp phố hưởng Vinh Quang. 
        TĐ. Phú Nhuận, 25/08/2009 
         Thiền Đăng. 
                                      ----- 

       SÁNG MÃI MUÔN ĐỜI PHÁP VÔ VI  
 
THANH TỊNH LÒNG CON HƯỚNG ĐẾN THẦY  
CẢM ƠN ƠN TRÊN ĐỘ THÂN NẦY  
VÔ VI ĐẠO PHÁP THIỀN TU HỌC  
DÌU DẮT BẠN ĐẠO KHẮP NĂM CHÂU  
QUY HỘI TÌNH NGƯỜI BÊN THẦY BẠN  
ÁNH SÁNG VÔ VI SÁNG KHẮP NƠI  
A DI ĐÀ PHẬT HÀO QUANG SÁNG  
SÁNG MÃI MUÔN ĐỜI DUYÊN LÀNH THẦY  
CHO NGƯỜI TU HỌC VUI TU TIẾN  
BỀ TRÊN ÂN ĐỘ PHÁP VÔ VI  
SÁNG MÃI MUÔN ĐỜI PHẬT VỸ KIÊN  
NAM MÔ VÔ LƯỢNG QUANG A DI ĐÀ PHẬT  
 
KÍNH BÁI  
5 THÀNH CỦ CHI 23-09-2009 
THIỀN ĐƯỜNG DUYÊN LÀNH  
ÚT NHÃNH -CÔ TƯ - CÔ NĂM NHƯƠNG - MƯỜI ĐIỀN -HAI XA - BA 
ĐO- TÁM LÍCH ..... 

                                ---------- 

 

 

            RẢI TRO TIỂN THẦY 
Buổi họp cuối cùng ở kiếp này 
Tiển biệt Đức Thầy vượt tầng mây  
Hư không xuyên mãi vô cùng đợi 
Trần thế như Thầy chưa đuợc ai ? 
Khắc khoải mong chờ Thầy trở lại 
Hiệp thân tứ đại chuyễn dần xoay  
Vô Vi tự độ,ai cần độ ? 
Di chúc y theo vượt sóng đày 
       Phúc Tâm Cà Mau 30/9/2009 
                       ----- 
         ĐỨC THẦY HOÀN NGUYÊN  
                     ***** 
Các bạn nhìn xác Thầy  
Qua hình ảnh chụp được 
Mắt bên phải nhắm nghiền  
Mắt bên trái hé mở 
Chứng tỏ người đà thuần  
Dương đắc quả từ lâu 
Mong các bạn giữ vững 
Lòng tin phá đi sự nghi 
Ngờ và đừng đánh mất điển  
Quang bấy lâu đã gây dựng 
Qua công phu pháp lý 
“bên C.Đ C M tín đồ bỏ xác mắt trái mở điều đắc 
qua” 
              Phúc Tâm Cà Mau 6/10/2009 
                            ----- 
ĐỨC THẦY GÁNH NGHIỆP BẠN ĐẠO 
                    **** 
Tại sao Thầy chết như người đời 
Không chọn nghiêm trang xuất thảnh thơi 
Chịu đựng cô đơn trong tỉnh lắng 
Đại thi sàn lọc ai còn ,rơi 
 
Còn rơi vì mãi ôm chân bụt 
Thích dịu mê chìu vui cảnh đời 
Quên mất trần gian là cỏi tạm 
Phước duyên nhàn hạ mãi vui chơi 
 
Đức Thầy gánh nghiệp chúng ta đó 
Không báoqui nguyên không sấm lời 
Chịu đựng nhục thân vì bạn đạo 
Khôn ngoan giữ pháp chớ buông lơi 
 
Tự tu tự tiến Vô Vi pháp 
Thầy chọn thế thường các bạn ơi ! 
Ai ở ai đi tuỳ nhận thức 
Cơ huyền ai giữ ai còn đời 
Phúc Tâm Cà Mau 5/10/2009 
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                    -------- 
       THẦY VỀ CÕI PHẬT 
Mùa Thu Kỷ Sửu mồ côi Thầy 
Bạn đạo Năm Châu tổ chức hay 
Tang lễ đơn sơ đầy ý nghĩa 
Hướng tâm thanh tịnh kính dâng Thầy 
  
Không biết Đức Thầy ngự ở đâu 
Tâm con thương nhớ gợi lòng sầu 
Thầy về cõi Phật hằng thanh nhẹ 
Thầy khỏe chúng con còn khổ đau 
Sinh tử vô thường sao tránh khỏi 
Thương Thầy thực hiện pháp Thầy trao 
Vô Vi Pháp Lý về nguồn cội 
Gặp lại Đức Thầy vui biết bao 
         NMADĐP Vạn Vật Thái Bình 
              Kính bái 
            Cà Mau, 30-09-2009 
              Út Hoa. 
                   ---- 
 Tiễn Thầy 
 
     Nam Mô Ðức Phật Vĩ Kiên 
Kính thưa Ðức Thầy Lương Sĩ Hằng 
 
Hay tin Thầy đã đi thật xa 
Từ nay vắng mất người Cha Già 
Chỗ dựa tinh thần như trống vắng 
Nay còn kinh giảng, dĩa Thiền ca 
Gia tài cao quí Thầy để lại 
Nhắc nhở truyền nhau cõi ta bà 
Tiễn Thầy chúng con nguyện tinh tấn 
Hội ngộ cùng Thầy nơi cõi xa 
 Con Trần Bá Tùng 
ở Việt Nam, Mẹ con là Huệ Tâm ở Cali 
 Kính bái 
                  ------ 
         PHẬT SỐNG VĨ KIÊN 
Vĩ Kiên phật sống thầy ta 
Năm châu truyền pháp thiền hành phương xa. 
Đi qua một cõi ta bà 
Vô vi phật pháp độ gian trần. 
Hôm nay ngọc thể tan dần 
Điển kia tỏa phách hòa vào không gian. 
Pháp thiền tận độ thế gian  
Ngàn năm muôn thuở không xa duyên lành. 
Mọi nơi bạn đạo phát hành 
Đồng chung một hướng hoàn thành chân tâm. 
Huyền vi khoa học thậm thâm 
Quy về cực lạc nội tâm thiện lành. 

Triển khai phật pháp thiền hành, 
A Di Đà phật niệm dần thanh quang. 
                      Nam mô A Di Đà phật. 
                        Cà Mau,06-10-09 
                            Văn Phong 
                      ------ 
              ĐOÀN KẾT 
Thầy ta một kiếp phương tha, 
Hôm nay thầy đã quy nhà tận trên. 
Vô vi phật pháp dựng nền 
Năm châu bạn đạo vững bền tiến lên. 
Nhớ lời thầy dạy không quên 
Băng ghi sách đó không quên tình này. 
Bao năm hành pháp có thầy 
Hôm nay chỉ biết thiền hành thậm thâm. 
Cùng nhau đoàn kết thiện lành, 
Trả ơn thầy đó tạo đàn con ngoan. 
Mong sao đặng đạt phúc thanh, 
Đi trong điển giới thầy ta đợi chờ. 
Thầy ta sẽ đón tận bờ 
Chúc cho tất cả phất cờ đạt sang. 
           Cà Mau,05-10-09 
           Văn Phong  
                ----- 
              BÀI HỌC 
Bài học mỗi người, mỗi khác nhau. 
Do còn thiếu sót, vướng chỗ nào. 
Kích động đến hoài, nơi vướng mắc 
Học đi học lại, khiến lao xao. 
Tâm tâm tương ứng, trược hút trược. 
Thanh thanh tương hợp, điển thanh giàu 
Bài học vượt qua, nhờ tinh tấn 
Giải bài hoà nhẫn, điểm đạo cao. 
           Củ Chi,  6 / 10 / 2009 
             Bá Tùng  
                   ----- 
        TẠP NIỆM 
Nhà ai trống trải, khách vắng đông? 
Sáu ông bảo vệ quyết canh phòng. 
Ngăn khách khộng mời, bất chợt đến, 
Phòng khi nội biến, ngoại nhập trong. 
Vì khách quen theo lối mòn cũ, 
Vô ra thoải mái, rối tơ lòng. 
Nhà sạch tĩnh yên không khách tạp, 
Canh gát dưỡng tròn Chủ nhơn ông. 
         Củ Chi, 16-09-2009 
                Bá Tùng 
                 ------ 
 
 



 10

          BUỔI TIỄN THẦY 
1. Sân bay buổi tiễn đưa Thầy 
Chúng con tề tựu tiển Thầy nhớ mong 
Thầy về như nước dòng sông 
Thầy đi như Biển vào lòng Đại Dương 
2. Thầy mang theo những kính thương 
Chúng con xin gởi lên đường bay cao 
Không gian tình thắm dạt dào 
Thầy trò vương vấn biết sao cạn lời. 
3. Chúng con là những kiếp đời 
Thầy trao Thiền Pháp cứu đời long đong 
Nếu không tu sửa! Không xong! 
Nếu không biết quí tấm lòng Thầy ban… 
4. Tập Thiền để đặng Thiên Đàng 
Tập Thiền để nhập Niết Bàn trần gian 
Biển đời biển khổ miên man 
Nếu không nhờ Pháp chứa chan an lành. 
5. Lòng vòng đời kiếp chúng sanh 
Quanh đi quẩn lại giựt giành trần gian 
Thầy dìu trẻ bước Thiên Đàng 
Bên đời nghiệt ngã khúc hoan ca Thầy. 
6. Sum vầy mấy chốc Thầy bay 
Thầy về nơi ấy nơi nầy nhớ mong 
Thầy về để lại mặn nồng 
Sang năm Thầy có về sông quê nhà? 
7. Thầy khuyên nhẫn nhục tối đa 
Mới là kết quả! Mới là tu sinh! 
Mỗi người mỗi cuộc hành trình 
Có tu có hưởng triết minh đạo đời. 
8. Chưa tu chưa thấm biển đời 
Chưa tu chưa quí từng lời Thầy ban 
Chưa tu buồn trách thế gian 
Chính Thầy tìm được Niết Bàn từ đây. 
9. Theo Thầy học hỏi sum vầy 
Âm dương hồn vía học bài thăng hoa 
Theo Thầy tình nghĩa thiết tha 
Yêu đời hành đạo mặn mà ngày đêm. 
10. Thầy đi để lại êm đềm 
Nhớ Thầy tôn kính ngày đêm tu trì 
Kiếp đời xin trọn Vô Vi. 
Thương Thầy con quyết đường đi Quê Trời. 
                HBP. 30-03-2009 
                     Từ Hùng. 
                         ------- 
                THẦY ĐÃ XA 
Thầy đã đi rồi xa… cách xa 
Để lại tấc lòng nổi xót xa 
Xác thân tứ đại hoà khắp chốn 
Điển hồn mãi trụ cõi Vô Vi. 
     Nhị Bình, 09:30’ – 06/10/2009 
            Thành Tiến. 

                  ------ 
          THẦY VẪN KHÔNG XA 
Thầy xa nhưng lại chẳng hề xa 
Vẫn bước cùng ta cõi ta bà 
Vẫn tận độ người cùng khắp chốn 
Điển quang ban chiếu từ Đại La. 
     Phú Nhuận, 09:40’ – 06/10/09 
           Thiền Tâm. 
                          ---- 
                    GIẬN 
Người tu giận khác người đời thường, 
Thương yêu tha thứ, giận thành thương. 
Lúc trước tánh mình cũng đâu khác, 
Nhờ ngộ pháp tu, trở nhún nhường. 
Khiêm tốn thật thà, hoà đồng bạn. 
Lỗi tại nơi tôi, tánh hiền lương. 
Dù ai có giận, liền hóa giải, 
Chuyện giận thành thương, thẳng một đường. 
              Củ Chi, 19-09-2009 
                    BáTùng 
                        ----- 
         NHÌN ẢNH NHỚ THẦY 
        (Ảnh do Viễn Tiển gởi qua email) 
Nhìn Thầy trong ảnh lệ chợt rơi 
Dẫu mặt Thầy tươi nở nụ cười 
Bóng dáng Thầy nay dù cách biệt 
Điển Thầy vẫn bao phủ nơi nơi 
Xác Thầy đã trả về cho đất 
Linh Điển Thầy giờ ngự cõi Trời 
Dẫu biết Chơn Linh Thầy bất diệt 
Thương Thầy mắt lệ lại đầy vơi. 
     Phú Nhuận, 03-10-2009 
          Thiền Tâm. 
                  ------ 
      THIỀN ĐƯỜNG NƠI TÂM 
Thiền Đường Thầy ngự ở chơn tâm 
Đường lối ẩn tu giúp tái tầm 
Hội nhập cảnh đời sinh ý thức 
Tu thanh nhờ học “Điếc Đui Câm” 
Tâm chuyên Niệm Phật xiềng Ma tánh 
Linh cảm thăng hoa kết Thiên mầm 
Dĩ vãng hiện tiền ai cũng khổ 
An bình chí có bởi Từ Tâm. 
       HCM, 04-10-2009 
        Phan Văn Bữu. 
                     ----- 
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          THẦY ÐÃ ÐI RỒI 
Thầynằm đó, con đứng đây 
Từ nay cách biệt chẳng còn thấy nhau 
Sao con cảm thấy dạt dào 
Như ngày thăm viếng thưở nào Thầy yêu 
Xác xa nhưng điển ch8ảng xa 
Tâm con thanh tịnh là Thầy có bên 
Dù cho mọi vật xoay mòn 
Con luôn cảm nhận Thầy còn bên con 
Hôm nay trời lạnh vô cùng 
Như lòng con trẻ, hai hàng tiển đua 
Diển quang ấm áp vô vàn 
Chiếu ban đàn trẻ, một òng hướng tâm 
Thầy tôi như ánh trăng tròn 
Như vầng Nhật Nguyệt vẫn còn luôn luôn 
      Montréal, 10-02-2009 
          C.N. 
                        ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quỳ trước Hương Linh của Thầy con thành tâm đảnh lễ 
và tưởng niệm tri ân công đức sâu dày mà Thầy đã cứu 
độ con và gia đình con. Nhớ Thầy con gắng tu thêm nữa. 
  
Thầy đã đi rồi Thầy đã đi 
Thay dòng lệ tiển biết nói gì 
Chúc Thầy về chốn cao đẹp nhứt 
Lời nhắn nhũ Thầy con khắc ghi 
 
Kính bái, Nguyễn Văn Sang, Las Vegas. 
                            ----- 
                VẪN PHỔ ĐỘ 
Thầy đã đi nhưng lời dạy vẫn âm vang 
Trao "Pháp Báu" khuôn Ngọc và lời Vàng 
Mong cứu dân thoát sông mê và bể khổ 
Tuy bỏ xác dường như vẫn phổ độ 
Cho đàn con khờ dại mất linh căn 
Bao năm tháng Thầy đã phải nhọc nhằn 
Gieo vào lòng tình thương yêu bất diệt 
“Phật Tám”ơi ! Con yêu Ngài tha thiết 
Nguyện từ đây không hướng ngoại, lo tu 
 
Giải ác ôn, ngạo mạn, trí đui mù 
Mong thế mãi Hồn vượt qua bờ Giác 
Không lo sợ phải đối đầu Thiên cơ. 
             Bình-Tân, 8-10-2009 
           Chơn Minh Nghĩa kính bái. 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 28 /8/ 2009 tôi đã nhận cho đến 09/10/2009 từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban 
vui   như sau: 
Người gửi                               US$           Currency$ 
Phung Thi Thi (Mtl)  100.00
Le Thi Kim Anh (Mtl)  100.00
Nguyen Thi Thoai (CA) 100.00   
An danh Milpitaa 200.00   
Bui Thi Lien (CA) 200.00   
Ho Thi Ngoc Thanh (FL) 100.00   
TranHaiNguyen (FL) 60.00   
Nguyen Van On (TX) 40.00   
Trinh Lam Gia Nhi (ON) 100.00
Trinh Van Phu (Mtl) 200.00
Nguyen Huu Nam (Mtl) 100.00
Kim Anh (Ca) 200.00   
Lam Minh My Phuong (ON) 50.00
Gia dinh Banh Chi (CA) 100.00   
Huynh Trung Ngon (GA) 200.00   
Nguyen Dung (GA) 200.00   
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Ngo Minh Hai (Germany) 200.00   
Lai Ngoc Dung (AB) 500.00
Truong Thi Tao (CA) 200.00   
Ngo Tu Uyen (Germany) 200e$ 
Trinh Ngoc Van (Mtl) 100.00
Nguyen Xuan Mai (CA) 200.00   
Doan Mong Diep (CA) 300.00   
Phan Ba Tam (CA) 50.00   
Bui Lien (CA) 90.00   
Lam Minh My Phuong (ON) 50.00
Kathy Loi Le, Huong Nguyen 400.00   
Chanh D'S 1000.00   
Tran Day (OK) 100.00   
Huynh Van Khau, Tran Thi Sau (OK) 100.00   
Pham Xuan Quang (OK) 100.00   
Vo Thi Gam (CA) 1000.00   
Tran Thi Khang (CA) 50.00   
Tran Thi Trang (CA) 50.00   
Ban dao CA (Vo danh) 200.00   
TD Tu Thong (TX):     
Nguyen Thanh Thong (TX) 100.00   
Chi Loan (TX) 40.00   
Minh (TX) 60.00   
Tuat (TX) 100.00   
Hoa (TX) 100.00   
Trinh Van Phu(Mtl)     100.00 600.00  
Luong van Tuong 200.00   
Luong Qui Kim 100.00   
Luong thanh Phong 100.00   
Paul Agip 100.00   
Dinh Thi Huyen Chau (TX)     100.00   
Nancy Luong (TX) 200.00   
Vo Huu Trung (WA) 500.00   
Vo Vi Friendship Association (nam CA) 1200.00   
Kimberly Duong (CA) 200.00   
Le Chi Thanh (Duc Quoc) 500 E 
Ban dao Duc Quoc 915 E 
Anh Ta’m, Chi Pham (Uc Chau) 1000 A 
Dang cuong Linh (Uc Chau) 1000 A 
Ban dao TD Dung Chi (Uc Chau) 2750 A 
Dung (Dallas) 125.00   
Vo danh 300.00   
Thien Tao (CA) 500.00   
Hoang Kim (AR) 100.00   
Dang Thi Triem (TX) 300.00   
To Ngoc Chau (France) 1000.00   
Gia dinh Trinh Cam Tu (HI) 200.00   
Bich Lien (Chicago) 100.00   
Luu Kim Tet (Huoston) 200.00   
Chon Ly (Houston) 200.00   
Ly Nhu Phuong (Houston) 200.00   
Ban dao Atlanta (GA) 240.00   
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Dang Thi Triem (TX)    40.00 
Nguyen Quang Tuan (Ca) 200.00  
Banh Chi (Ca) 100.00  
Bich Ngoc (Ca) 100.00  
Joseph Doan (GA) 478.00   
chi. Khoa (PA) 100.00   
Vo Danh 100.00   

 
Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được xử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui đã thực hiện như sau : 

- tiếp tục giúp các em khuyết tật câm điếc 
- giúp dưỡng lão các sơ già và những người già neo đơn 
- phát Thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo 
- Giúp các n chùa  nuôi các em sơ sinh bị bỏ rơi 
- Học bổng cho ca’c em học sinh &sinh viên nghèo tại nhiều tỉnh gần biên giới (kampuchia,Trung Hoa) nam Bắc, 

miền Trung được tiếp tục đi học cho có nghề tự sinh sống  
- Giúp trẻ mồ côi lang thang & hoàn cảnh khó khăn 
- Phát gạo cho ngưới nghèo đói 
 

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục giúp đỡ 
 
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
và Ngân phiếu xin đề 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 đạo  
Kính Thư 
Phan Cao Thăng 
 
   Thư Ngỏ của anh Nguyễn Trí Vượng -Thiền Viện Nhẫn Hòa 
Kính thưa Quý Bạn Đạo, 
 
Chúng tôi nhận được nhiều điện thoại và điện thư của bạn đạo yêu cầu giải thích về vấn đề chọn ngày hoả thiêu 
và rải tro cho Đức Thầy.  Chúng tôi xin trả lời chung như sau: 

 
1. Thầy đã dặn là tang lễ phải chọn ngày tốt. Ngày hoả thiêu đã được chọn vào ngày 14 tháng 8 âm lịch (tức 

ngày 2 tháng 10 2009)  thay vì ngày rằm vì  ngày rằm tháng tám khắc tuổi Thầy và là ngày cữ mai táng. 
Ngày rải tro là ngày Mùng Một tháng 9 âm lịch, tức18 tháng 10, 2009, cũng là ngày hợp tuổi Thầy. 
 

2. Theo các nhà quàn ở Montreal Canada việc rải tro ra biển không được phép chính thức, trong khi tại Mỹ thì 
được phép chính thức và có nhiều dịch vụ chuyên lo việc này. Khi Thầy nói rải ra biển là phải rải ra biển 
chứ không lẫn lộn biển với sông được. Do đó tro của Thầy sẽ được rải ngoài biển vùng Boston là nơi gần 
nhất và có dịch vụ rải tro, theo lời Thầy đã dặn, ( trong DVD thỉnh ý Thầy đã được phổ biến tại đám tang cũng 
như trên mạng Internet: vovinet.org) 
 

3. Tất cả di cốt đã được hoả thiêu theo đúng thủ tục và tro đã được trao lại cho gia đình Đức Thầy gồm có Bác 
Bảy, Bà Tám với sự hiện diện của các anh Phan Cao Thăng, Lý Vĩnh và Trần Ngọc Dũng.  Thầy đã từng nói: 
« … còn một mảnh xương trên quả địa cầu này, cũng không giải thoát được! ». Điều này có nghĩa là những 
ai còn bám víu vào “một mảnh xương” (hay xá lợi cũng vậy) thì người ấy còn bị ràng buộc và không giải thoát 
được.  Do đó tất cả tro sẽ được rải ra biển như ý Thầy muốn. 

 
Đó là những điều chúng  tôi ước mong quý vị biết tường tận và thông cảm để tránh gây thêm những ngờ vực tạo 
thêm khó khăn trong lúc đau buồn của gia đình Thầy nói riêng và của bạn đạo Vô Vi nói chung. 
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Chúng tôi cũng sẽ trình chiếu DVD toàn bộ Tang Lễ Đức Thầy tại Đại Hội Khai Triển, và nếu thời gian cho 
phép chúng tôi phát hành kịp cuốn DVD, chúng tôi sẽ kính biếu tất cả quý bạn đạo tham dự Đại Hội.  Xin xem 
Thông Báo về ngày Lễ Tạ Ơn Đức Thầy vào ngày 23 tháng 11, năm 2009. 
 
Kính bái, 
 
Nguyễn Trí Vượng,  
HT HAHVV Washington 
Thiền Viện Nhẫn Hoà. 
 
 

THÔNG  BÁO CỦA TRUNG TÂM VÔ VI THỦ ĐÔ WASHINGTON 
 

 
TRUNG TÂM VÔ VI THỦ ĐÔ WASHINGTON 

5909 Woodcutter Way 
Columbia, MD. 21044 

Tel : 410-884-5356 
Email : voviwashingtondc@yahoo.com 

Web: www.vovimeditations.org 
 

THÔNG  BÁO 
 
Thưa quý bạn , 
 
Chào mừng mùa Xuân Di Lặc . 
TẾT VÔ VI 2009 lại đến với hành giả Vô Vi, và Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28  với chủ đề Khai Triển sẽ được 
Khai Mạc vào ngày 22 tháng 11 năm 2009  tại khách sạn Gaylord – Texas  . 
Chào mừng quý bạn đạo khắp năm châu cùng nhau hội tụ họp mặt vui Xuân ,Trung Tâm Vô Vi Thủ Đô 
Washington hân hoan kính biếu 4000 băng giảng đến quý bạn đạo , đồng thời cũng là những món quà để quý 
bạn đạo hái lộc đầu năm.  

Đầu năm hái lộc Vô Vi , 
Xem Thầy nhắc nhở đến ta điều nào  ?  

Lời Thầy luôn nhớ khắc ghi. 
Gắng công tu tập khó chi gặp Thầy. 

 
Những phần quà này được thực hiện như sau : 

 
A - Tất cả quý bạn về tham dự Tết Vô Vi 2009 đều sẽ được kính biếu một CD Chơn Kinh 12 và       
       một DVD “ Vấn Đạo tại Đại Hội Tiệp Khắc năm 2000 “,một DVD với những câu vấn đạo  
       thật hay và hình ảnh Đức Thầy tuyệt đẹp. Hai món quà này nằm trong phần quà của ban tổ  
       chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 28 “ Khai Triển “ ,sẽ được kính biếu nơi phòng Tiếp Tân        
       khi bạn đạo đến nhận chìa khóa phòng  . 
B - Những dĩa khác được kính biếu miễn phí trong gian hàng Hái Lộc Đầu Năm , được mở cửa  
      từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều ngày 22 tháng 11 năm 2009 tại phòng Tiếp Tân của Đại Hội.  
    Và được tóm lượt một ít như sau : 
 
      1 – CD chương trình phát thanh Thiền Vô Vi : 
            Đây là những CD phát thanh tuyệt diệu ,gồm những bài giảng của Đức Thầy hoặc những  
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            những câu vấn đạo,giúp ích rất nhiều cho chúng ta trên đường tu học.Mỗi CD có 2 kỳ  
            phát thanh. Mỗi kỳ 30 phút khác nhau hằng tuần, được phát thanh trên Hệ Thống Truyền 
            Thông Việt Nam Hải Ngoại vào mỗi tối thứ sáu từ 7 giờ đến 7 giờ 30 . 
           Quý bạn muốn nghe chương trình này , có thể mua Radio Đài Việt Nam Hải Ngoại có bán 
           ở các tiệm buôn của người Việt Nam. Và có thể nghe trực tiếp trên web : 
           www.radiohaingoai.com  hoặc nghe lại những chương trình đã phát trên web : 
           www.vovimeditations.org  
           Quý bạn có thể sưu tầm nhiều CD phát thanh khác nhau để thưởng thức hoặc để tặng bạn  
           bè,thân hữu , đó cũng là một việc làm quảng bá đạo pháp rất hay. 
 

2- Những CD  : 
- Thực Hành Tự Cứu  ( 2 CD ) 
- Âu Á Tương Hội      ( 2 CD ) 
- 27 câu hỏi của Bạn Đạo Úc Châu 
- Thân Thương Hòa Bình      ( CD 80 phút ) 
- Bịnh Do tánh Sanh              ( CD 80 phút ) 
- Tu Hành Tự Thức               (  CD 80 phút ) 
- Duyên Lành                        (  CD 80 phút ) 
- Linh Bảo Kinh 
- Thầy Niệm Lục Tự Di Đà 
- Nhịn Nhục 

         
     3 -  Những MP3  : 
                   -   Địa Ngục Du Ký 
                   -   Thiên Đàng Du Ký 
                   -   Nhân Gian Du Ký 
                   -   Kinh A Di Đà chú giải 
                   -   Phụ Ái Mẫu Ái  ( từ 1 đến 5 ) 
      
     4 -  Những DVD  : 
                  -  Tôi Là Ai ?  ( Tiểu Sử Đức Thầy ) 
                  -  Thiền Vô Vi  thực hành   ( DVD  và VCD  ) 
                  -  Hồi Quang Phản Chiếu 
                  -  Nhẫn Hòa  
                  -  25 Năm Đại Hội Vô Vi   (  VCD ) 
                  -  Nhân Quả Cánh Cửa Vô Vi 
                  -  Lợi Ích Của Sự Ăn Chay 
                 -   Chữa bịnh bằng phương pháp SHIATSU 
 
       5 - Những băng dành cho người ngoại quốc  ; 
                  -   Vô Vi Meditatation       (  DVD  ) 
                  -   The Path Searching for the orign of  Harmony      (   CD  ) 
                  -   The Principle of “ NAM MO A DI DA PHAT “    (  CD  ) 
    
       6 -  Quầy Cổ Nhạc,Cải Lương  : 
                  -   Từ Bi Nhiệm Mầu         (  CD  ) 
                  -   Kết Chặt Thiền Sen       (  CD  ) 
                  -   Ông Tám Làng Quê       (  2 CD ) 
                  -  Đời Đạo Phân Minh          (  DVD – KARAOKE   ) 
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                  -  Duyên Hạnh Ngộ              (  DVD -  KARAOKE   ) 
                  -  Hội Tụ Vinh Quang          (  DVD -  KARAOKE   ) 
                  -  Hồi Sinh Sum Vầy            (  DVD -  KARAOKE  ) 
                  -  Tình Thương Bất Diệt       (  DVD -  KARAOKE  ) 
                  -  Tình Thươg Vô Tận           (  DVD -  KARAOKE  ) 
                 -   Ngõ Sáng về Quê               (  DVD – KARAOKE  ) 
                 -  Cổ Nhạc Hồ Quảng           (  DVD -  KARAOKE  ) 
                 -  Nguyên Lý Tu Học            (  DVD – KARAOKE  ) 
                 -  Đạo Tâm                            (  DVD – KARAOKE  ) 
                  -  Ông Tám Làng Quê           (  DVD -  tuồng  Cải Lương  ) 
                  -  Bông Hồng Tặng Cha        (  DVD -  tuồng Cải Lương  ) 
                  -  Như Núi Thái Sơn              ( DVD -  tuồng Cải Lương  ) 
 
          

Tết Vô Vi Tết của chúng ta , 
Một năm chung sống điển  giao hòa , 

Ba cỏi mặn mà tình thương mến , 
Thức giác bình tâm ngộ được Thầy 

 
    Thưa quý bạn  , 
            
           Tết Vô Vi 2009 là một cái Tết vô cùng đặc biệt .Vi` là cái Tết đầu tiên sau khi Đức Thầy tạm rời xa 
chúng ta.Một cái Tết lớn mạnh của cộng đồng Vô Vi hải ngoại.Một cái Tết đoàn kết thương yêu,sum vầy.Trong 
những ngày Tết này ,có chương trình Tưởng nhớ Đức Thầy.Mong rằng bạn đạo tham dự đông đủ, để chúng ta 
có cơ hội hoàn thành một trong những tâm nguyện của Đức Thầy: Vô Vi đoàn kết thành một khối duy nhất.Và 
chắc chắn Đức Thầy sẽ ban nhiều điển lành hơn bất cứ cái Tết nào đã qua. Trong tháng 7/2009 , Đức Thầy có 
nói Đại Hội “Khai Triển” sẽ đông và rất vui. 
 
          Qua những sơ lượt các món quà hái lộc đầu năm ( dĩ nhiên còn nhiều hơn ) , chúng tôi thân  
            mến chúc quý bạn được hưởng những ngày Xuân Di Lặc thật vui ,thật đầm ấm,thật hạnh      
            phúc,trong tình thương yêu của Đức Thầy. 
 
             Nam Mô A Di Đà Phật 
             Vạn Vật Thái Bình 
 
              Kính bút , 
 
              Võ Quang 
 
                ( October 09, 2009 ) 
         Tái Bút : 
 
       Những bạn đạo muốn kính thỉnh những món quà này mà không có tham dự Tết Vô Vi 
       2009-Đại Hội “ Khai Triển “ ,xin vui lòng liên lạc với chúng tôi từ tháng 12/2009   . 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
Thủ Đô Washington, ngày 09 tháng 10 năm 2009 

 

Đại Lễ Rải Tro 
 

 
Thưa quý bạn  , 
 
      Tôi vừa mới tham dự Đại Lễ Vô Vi Tạm Biệt ĐứcThầy ngày 2 tháng 10 -2009 .( tôi không dùng chữ Tang 
Lễ ,vì đối với tôi Đức Thầy không có mất đi ,và mãi mãi không bao giờ mất . Ngài chỉ tạm rời xa xác phàm mà 
thôi ) . Đức Thầy luôn luôn ở trên đỉnh đầu chúng ta. Chúng ta có thể gặp được Ngài bất cứ lúc nào . 
      Lòng bồi hồi thương nhớ Đức Thầy. Tôi muốn chia xẻ với quý bạn về Ba Ân Huệ mà Đức Thầy thương 
tặng cho bạn đạo Vô Vi toàn thế giới. 
      Đức Thầy là một người đại từ bi.Ngài đã chuẩn bị mọi việc trước khi Ngài tạm rời xa chúng ta. Tôi  tin 
tưởng Đức Thầy tuyệt đối,có lẽ cơ trời đã định,do đó việc Ngài chọn thời điểm tạm rời xa chúng ta chắc chắn có 
lợi cho chúng ta và cho con đường phát triển Vô Vi trong tương lai. 
      Từ tháng 7/2009 ,sức khõe của Ngài giảm dần. Đức Thầy đã cho thâu băng ,sắp xếp mọi việc đâu vào đó. 
Lần lần chúng ta sẽ thấy những hiệu nghiệm đó. 
      Sau khi vào bịnh viện cấp cứu tháng 7 /2009 ,và bác sĩ cho biết Đức Thầy chỉ còn khoảng 2 tuần ở lại với 
chúng ta mà thôi. Sau đó bịnh viện định đưa Đức Thầy vào “phòng chờ đợi để ra đi”, nhưng Đức Thầy muốn về 
nhà, để bạn đạo có cơ hội dễ dàng đến thăm Ngài lần chót : đó là Ân Huệ lần thứ nhất.Ngài nói với người 
thân cận ngụ ý mở rộng cửa cho bạn đạo khắp năm châu có dịp gặp được Ngài. Nên cửa nhà Đức Thầy không 
có khóa từ sáng cho đến 8 giờ tối ,sau giờ đó để Đức Thầy yên nghĩ. Mỗi ngày khi có bạn đạo đến thăm, Đức 
Thầy ra phòng khách để gặp bạn đạo từ 15 đến 20 phút.Bạn đạo khắp bốn phương trời dồn dập đến thăm,không 
ngại đường xa,tiền bạc ,việc làm .Liên tục mỗi ngày nhà Đức Thầy nhộn nhịp kẻ tới ,người lui. 
      Đức Thầy sau khi ngồi vào ghế ,bạn đạo ngồi chung quanh im lặng niệm phật, nhìn Đức Thầy như chờ đón 
lời giáo huấn sau cùng.Nhưng Đức Thầy không bao giờ mở lời.Ngài truyền những luồng từ điển ,tâm tâm tương 
ứng tùy theo mỗi trình đô.Ngài chẫm rãi nhìn sâu thẩm từng đứa con một. Ngài nhìn với tất cả tâm từ bi cứu 
giải nghiệp lực. Và cũng là muốn nhìn kỹ xem những ai đã đến thăm Ngài. Đức Thầy rất mong mõi bạn đạo đến 
thăm Ngài. Như cha già chờ đợi các con thơ. 
       Lòng từ bi, độ lượng mõi mòn chờ đợi của Đức Thầy đã đến ngày thiên định. Vào ngày 19/9/2009  Đức 
Thầy mở lời hỏi người thân cận : ĐỦ CHƯA 
có nghĩa là thời gian Ngài dành cho bạn đạo đến thăm đủ chưa? vì số bạn đạo mới đến thăm không còn nữa.Và 
sau đó Ngài ra đi vào 20 giờ 50 ngày 23/9/2009 .  
Thưa quý bạn , 
       Thời gian 69 ngày Đức Thầy giũ xác chờ bạn đạo đến thăm là một Ân Huệ vĩ đại mà Đức Thầy ban rải cho 
chúng ta. Trong thời gian này Đức Thầy  không xuất khẩu là để giữ thần khí cho xác phàm tồn tại được lâu.  
 
      Ân Huệ lần thứ hai : Lễ Trà Tỳ  
Hơn 500 bạn đạo đã được hưởng thêm Ân Huệ khi tham dự Lễ Trà Tỳ Đức Thầy vào ngày 2 tháng 10/2009. 
Hai hàng nam nữ mặc đồ trắng ,mỗi bên 6 người , được cơ hội tâm sự bằng điển quang với Đức Thầy ,khi đứng 
hầu hai bên quan tài  . Tất cả bạn đạo mặc đồ trắng đều được mời thay phiên nhau vào chỗ 6 người đó.Không gì 
hạnh phúc hơn được gần Đức Thầy trong những giờ phút sau cùng .Tôi là một trong những người có diễm phúc 
được đứng hầu Đức Thầy. Đứng trên đó, cảm thấy điển rút mạnh trên đỉnh đầu,mới thấy rõ tình trời tận độ.Thầy 
ơi ! làm sao diển ta hết nổi lòng .Chỉ có Tu và dứt khoát Tu mà thôi. 
      Ngoài vẽ trang nghiêm ,thanh tịnh ,nhiều cảm động.Quy’ bạn có nhận ra rằng cây cỏ xung quanh như reo 
mừng ,hân hoan trong bầu thanh quang điển lành bao trùm một vùng trời rộng lớn. Thời tiết được thông báo 
mưa suốt tuần và khí trời hơi lạnh.Thế mà trong ngày hôm nay ,không có mưa ,khí trời mát mẻ .Vào buổi 
trưa,khi xe chở quan tài Đức Thầy vào tới cổng rào,hai bên đường,hai hàng nam nữ với quần áo trắng trông thật 
trang nghiêm,sáng đẹp vô cùng.Bầu trời đang có đám mây rộng lớn bỏng chốc nhanh chóng tan mất ,hồn nhiên 
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trang hoàng một bầu trời trong sáng .Một vòm ánh nắng như những ánh hào quang chiếu rọi xuống ,tạo nên một 
quãng trường ấm cúng ,hạnh phúc lạ lùng .Ngày hôm sau bầu trời tiếp tục âm u với những cơn mưa phùn rỉ 
rả.Một lần nữa cho chúng ta thấy được quyền năng vô biên của Đức Thầy và vi diệu của pháp Thiền Vô Vi. 
 
      Ân Huệ lần thứ Ba : Đại Lễ Rải Tro 
Không phải là tự nhiên ,mà là nằm trong thiên cơ, Đại Lễ Rải Tro là cơ hội lần thứ Ba mà Đức Thầy nhớ đến 
những bạn đạo chưa có duyên lành thăm Ngài. Tình nghĩa Thầy Trò sâu đậm. Đức Thầy muốn cho chúng ta 
những kỷ niệm đẹp .Những kỷ niệm không thể nào quên được trên đường dài tu học Những kỷ niệm này tạo 
thêm năng lực cho chúng ta dũng mãnh thăng tiến trên đường hành pháp theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền 
Bí Phật Pháp. Đại Lễ Rải Tro cũng có những cơ duyên để chúng ta một lần nữa được gần Đức Thầy , được nhận 
nhiều thanh quang , điển lành từ Đức Thầy ban tặng.  
Chúng tôi chân thành gởi đến quý bạn lời chào đón được gặp lại đông đảo bạn đạo đến tham dự Đại Lễ Rải Tro 
vào ngày 18 tháng 10 năm 2009 tại thành phố Boston ,Hoa Kỳ.  
 
Kính chúc quý bạn thân tâm an lạc ,vạn sự cát tường. 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Vạn Vật Thái Bình  
 
Kính bút , 
 
Võ Quang 
 
 
Tái bút : 
Phát tâm là một trong những điều tâm quyết của hành giả Vô Vi. Phát tâm phục vụ quần sanh ,phục vụ bạn đạo 
là hạnh phúc ,là an bình. 
Chúng tôi hân hoan với những tâm hồn Vô Vi phát tâm phục vụ trong ban trật tự trong ngày Đại Lễ Rải Tro 
,18/10/2009 . 
Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ : 
Email : voviwashingtondc@yahoo.com 
Tel: 443-831-5663 
Hoặc gặp nhau vào trưa ngày 17/10/2009  tại khách sạn mà ban tổ chức giới thiệu  . 

Bài viết của Thiền đường Minh Ái 
 

Ðức Thầy tám: Lương Sĩ Hằng, danh hiệu Vĩ Kiên đã viên tịch 
 
Sau một thời gian chống chỏi với căn bệnh bản thân, Ðức Thầy Tám,Lương Sĩ Hằng đã viên tịch vào lúc 8giờ50 
tối ngày thứTư, 23 tháng 9 năm 2009, hưởng thọ 86 tuổi, để lại cho tất cả bạn đạo anh chị em chúng ta một gia 
tài tâm linh vô cùng lớn rộng, thu gọn lại trong một Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. 
 
Một phương pháp tự nhiên, không lệ thuộc, tu tập và hành triển tùy theo khả năng sẵn có của hành giả mà phát 
triển tâm linh theo chiều hướng hòa hợp cùng vũ trụ - như Nước, Lửa, Gió, Ðất dung hoà tạo thành mầm mống 
tốt tươi cho muôn loài vạn vật. Một Phương Pháp mà anh em chúng ta những người đã thọ ân và thực hành thì 
không thể nào phủ nhận được sự lợi lạc quý báu mà Ðức Thầy đã chỉ dẫn cho chúng ta. 
 
Hôm nay, người Thầy kính yêu của chúng ta đã hóa thân về nơi thanh nhẹ, nhưng hình ảnh Ngài, Hạnh Ðức và 
lòng Từ Bi, Hòa Ái vô cùng sâu xa của Ngài sẽ mãi mãi ở với chúng ta trong giờ thiền giác và bàng bạc trong 
lòng chúng ta là một vị Bồ Tát Vĩ Kiên đáng tôn kính. 
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Mong rằng chúng ta luôn nhớ đến hoài bão của Ngài; đó là người mong chúng ta tu sửa để xứng đáng là một 
chiến sĩ của tình thương cho hiện tại, bây giờ và cho mai hậu. 
 
Kính thưa Ðức Thầy, 
Tuy biết rằng cõi đời này là tạm cảnh để chúng con tu học, nhưng chúng con cũng không thể nào tránh khỏi bùi 
ngùi thương tiếc trước sự ra đi của Ðức Thầy, người Thầy quý yêu mà chúng con đã có nhân duyên được thọ ơn 
giáo huấn trên suốt quãng đường đầy chông gai vừa qua, ngoài cha mẹ sinh thành dưỡng dục, chúng con thật 
muôn vàn phước đức đã có cơ duyên được Thầy chỉ dạy pháp báu để tự tu, tự tiến, trong mọi trạng huống đều 
có thể khử trược lưu thanh mà đi về cõi thanh tịnh, bình an cho tâm hồn. Chúng con không biết lấy gì đền đáp 
công ơn của Thầy chỉ dám mong cố gắng noi theo ánh sáng từ bi của Thầy chiếu rọi mà thoát khỏi ngõ tối 
đường mê. 
Chúng con biết rằng mình vẫn còn non nớt, cúi xin Ðức Thầy rủ lòng thương xót cho anh em chúng con luôn 
luôn còn đuợc có cơ hội dìu dắt nhau bước lần theo dấu chân của Ðức Thầy ngỏ hầu lại được hội tụ cùng Ngài 
trong điển giới thanh quang và trong vũ trụ hằng hữu nhiệm mầu. 
 
Chúng con, anh chị am bạn đạo San Jose, Bắc Cali thành kính đảnh lễ Ðức Thầy và chúc Ngài thượng lộ bình 
an trong cõi vĩnh hắng. 
 
Thiền đường Minh Ái cùng toàn thể bạn đạo kính bái 
 

Bài Viết của anh Lâm Mừng Thiền Ðường Dallas 
 

Đi Đại Hội Vô Vi để làm gì? 
Kính gửi các bạn đạo thân thương, 
 
Bước vào thiền Vô Vi, tôi thường hay thắc mắc và hay đưa ra những câu hỏi, trước nhất là hỏi Thầy và sau đó 
là bạn đạo để học hỏi thêm và cuối cùng là tự hỏi bản thân mình nhằm mục đích là giải tỏa những bế tắc trong 
nội tâm.  
Hôm nay Lâm Mừng xin ghi lại một vài phúc đáp của một số bạn đạo Vô Vi về đề tài ‘Tại sao ta đi Đại Hội?’ 
 
1/  Đi Đại Hội để gặp lại người Thầy kính yêu của mình. 
2/  Đi Đại Hội để Gặp lại bạn đạo để trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật hành pháp. 
3/  Đi Đại Hội để siêng năng hành pháp hơn. 
4/  Đi Đai Hội để được giải nghiệp lực. 
5/  Đi Đại Hội để Cửu Huyền Thất Tổ được dự, và giải nghiệp. 
6/  Đi Đại Hội để relax, vì trong những ngày ĐH mới thật sự relax và quên hết thế sự. 
7/  Đi Đại Hội để tăng Thanh Điển cho Tâm, đi du lịch cho thân được thoải mái. 
8/  Đi Đại Hội để ...nói chung là VUI cho thân NH  (?) cho Tâm! 
 
Nhưng riêng bản thân tôi thì ngoài những lý do trên, tôi có một lý do khác nữa là tôi thích đi Đại Hội để được 
KHÓC !!! chắc các bạn ngạc nhiên lắm! nhưng đây là lời thật.  Giờ phút chuẩn bị bế mạc ĐH  là giờ phút 
thiêng liêng của tôi, tôi ngồi đó nhắm mắt nhưng nước mắt cứ tuôn trào và cứ như vậy cho tới khi Thầy tuyên 
bố bế mạc.  Giờ phút đó là giờ phút hạnh phúc nhất của tôi.  Có lần tôi tâm sự với Thầy về việc này làm Thầy 
rưng rưng nước mắt. 
 
Đặc biệt năm nay 2009, Thầy đã gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tổ chức Đại Hội KHAI TRIỂN tại Dallas.  Thầy 
bảo tôi đi xem khách sạn và thương lượng giá cả và Thầy kêu chọn tháng, ngày nào cũng được miễn sao ‘thoải 
mái, thuận tiện cho bạn đạo là được rồi’.  Tôi mừng vô cùng và cảm ơn Thầy rối rít.  Lúc đó tôi có đùa với Thầy 
là ‘Thưa Thầy con là Lâm Mừng bây giờ là Mừng Lắm!’ Thầy cười ....và lúc đó Thầy lại nhắc tôi là con nhớ 
đưa ba má con qua dự Đại Hội! Tôi nói : Con sẽ đưa ba má con qua dự ĐH, con cảm ơn Thầy.  Thầy nói: Tốt, 
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... Như vậy đi ĐH rất cần thiết vì nó có giá trị tâm linh cao cả, nếu không Thầy nhắc tôi đưa ba má đi ĐH để 
làm gì! Không lẽ đi du lịch chơi! 
 
Nói đến đây tôi cảm động lắm về hành động của Thầy, một người Thầy vĩ đại, tỉ mỉ từ việc lớn đến việc nhỏ, 
không bỏ quên bất cứ đứa con nào, từng phút giây đều giành hết tâm tư cho bạn đạo. Mặc dù thời gian này sức 
khỏe của Thầy cũng không khá lắm!.  Đến với Đại Hội là chuyện Thiêng liêng của Tâm linh chứ không phải là 
chuyện vui chơi bình thường như bao nhiêu hội hè khác hay như đi du thuyền. 
 
Lâm Mừng chỉ vài lời tâm sự cùng các bạn cho vui, Lâm Mừng biết những lý do trên chưa đầy đủ đâu, Lâm 
Mừng hy vọng gặp lại các bạn trong kỳ ĐH Khai Triển để thâu nhặt thêm các lý do ‘Tại sao ta đi Đại Hội’ hay 
hơn của các bạn.  
 
Kính bút,   
Lâm Mừng. 
 

Bài viết  của anh NguyễnHoàng Long : 
  

Tường Thuật Lễ Hỏa Táng Đức Thầy 
 

Westminster Ngày 8 tháng 10 năm 2009 
 
Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã trả lại thân xác cho trần gian vào lúc 8:50pm giờ Eastern tại Montreal Canada, tức 
là 5:50pm giờ Pacific ngày 23 tháng 09 năm 2009 tại bệnh viện, sau hơn hai tháng Ngài trì hoãn thân xác với 
gương mặt hồng tươi để tiếp đón các con Ngài về thăm viếng vào những giờ phút sau cùng, trong khi bệnh viện 
đã ngưng trị liệu và cho biết Đức Thầy chỉ sống võn vẹn khoảng 3 tuần lễ nữa mà thôi, nhưng cuối cùng Đức 
Thầy đã trãi qua được 2 tháng 8 ngày.  
 
Vì Ngài dùng thanh điển để trì hoãn, giữ sắc diện tốt tươi cho các con Ngài khắp nơi về kịp thời thăm viếng đầy 
đủ, cho nên khi Ngài rời thể xác chỉ cách nhau vài giờ thì bạn đạo cho biết, Ngài rút thanh điển đi thì gương mặt 
của Ngài giống như người mất đi cách đó hơn 3, 4 ngày qua. 
 
Lời nhắn cuối cùng của Ngài là “Các bạn giữ tâm vui”, và trước đó vài tháng Thầy chỉ bảo vài điều cần thiết 
phải làm cho hậu sự của Đức Thầy, chẳng hạn như “tất cả các bạn đạo phải mặc trang phục nghi lễ toàn 
trắng”.v.v. 
 
Bạn đạo khắp nơi vội vã book vé máy bay, mặc dù trong hòan cảnh kinh tế khó khăn, nhưng cũng cố gắng hết 
mình, cuối cùng đa số cũng được tham dự trọn vẹn, số người đến dự lễ, trong sổ ký tên trong cuốn sổ chổ ban 
tiếp tân  là 547 người và có thể hơn nữa sau đó… 
 
Tại nhà quàn Magnus Poirier, tại số 6825 Rue Sherbrooke Est, Montreal Quebec, nghi lễ bắt  đầu vào lúc 9:00 
sáng ngày 29 tháng 09 năm 2009, và mỗi lúc càng đông, đến ngày 30 tháng 9 năm 2009, con số khỏang 400,  
ngày 01 tháng 10 năm 2009, con số đã vượt qua 547 nguời. 
 
Tất cả trang phục tòan trắng theo ý muốn của đức Thầy, một nghi lễ thật trang trọng chưa từng thấy, giống như 
một Đại Hội Vô Vi ở trong một khách sạn nào đó, tuy là một đám tang nhưng bạn đạo rất vui vẽ chào đón lẫn 
nhau ở phòng tiếp tân và trong một  nhà ăn rộng lớn có sức chứa hàng trăm người. 
 
Quan tài của Đức Thầy được đặt  trong một sảnh đường khá lớn, có khỏang trên 250 ghế ngồi, số còn lại phải 
qua phòng ngang đó để tỉnh tâm niệm phật hay xem màn ảnh live show lớn và sức chứa cũng trên 250 người. Ai 
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ai cũng ngồi nhắm mắt , điển rút nhẹ như ỏ các Đại Hội, có lẽ điển còn hơn nữa, chắc có lẽ là vì họ tập trung 
nhiều hơn. 
 
Quan tài của ngài đặt ở giữa sảnh đường, có 2 hàng chào, mỗi bên có 6 bạn đạo nam, và 6 nữ, áo quần tòan 
trắng, thay phiên nhau đứng nghiêm chỉnh nhắm mắt niệm phật. Hầu như ai ai cũng rất muốn được làm việc 
nầy.  
 
Những bạn đạo hay những khách ngoài đến thăm viếng, có người thắp một cây nhang còn số đông bạn đạo thì 
chỉ chấp tay xá Thầy là đủ, có một số len lén khóc thầm vì muốn giữ tinh thần Vô Vi là  sự thanh tịnh mà chấp 
nhận chuyện gì nó đến là phải đến. 
 
Vào lúc 9:00am sáng ngày 2 tháng 10 năm 2009, trước khi làm Lễ Di Quan, bạn đạo nghe lời dặn dò của Đức 
Thầy qua hình ảnh được ghi lại cách đó vài tháng, các vị hội trưởng phát biểu cảm tưởng, đọc qua các Điếu 
Văn, sau đó mấy trăm bạn đạo sắp hàng lần lượt đi ngang qua quan tài và nhìn mặt Đức Thầy lần cuối, tuy 
gương mặt ngài không còn có linh sắc như xưa, nhưng nét mặt của Thầy  nhìn thật dễ thương của một người 
Cha kính yêu, nằm đó và sẽ không còn nói nữa. 
 
Những vòng hoa dẫn đường đi trước, kế đến quan tài của Đức Thầy được đưa lên xe và hàng mấy trăm người 
nối đuôi hướng đến nhà thiêu xác, bầu trời nắng ấm, đáng lý là giá lạnh và mưa, theo nha khí tượng báo trước. 
 
Đến  khỏang 12:15pm  quan tài đã đưa vào lò thiêu, mọi người chấp tay niệm phật, nhìn những luồng khói 
mỏng trên ống khói  bốc lên không trung và đã đưa tiển Đức Thầy về nơi cội nguồn vô cực. 
 
Sau đó mọi nguời tự túc kéo đến nhà hàng tàu ăn trưa, ôn lại những câu chuyện vui buồn về người Cha suốt 
cuộc đời chỉ biết phụng sự cho tha nhân, nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho  để con Ngài nhớ sửa và dứt khóat  mọi 
tâp quán xấu xa đã làm cho con của Ngài chậm tiến trên bước đường tu học. Sau đó anh em từ giả ra về, mọi 
nguời mang theo một tâm tư khác nhau, và chờ đợi sẽ tiếp tục tâm sự vào ngày Đại Hội “Khai Triển” sắp tới tại 
Dallas Texas vào ngày 23 đến 26 tháng 11 năm 2009. 
 
 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, California 
Nguyễn Hoàng Long 
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Thông Báo về Hậu Sự của Đức Thầy (Rải Tro Ngoài Biển) 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Chúng tôi xin thông báo chi tiết về việc rải tro của Đức Thầy để quý bạn kịp thì giờ thu xếp như sau: 
 
Ngày 18 tháng 10 năm 2009 (Mồng 1 tháng 9 âm lịch) 
Rải tro tại biển Boston (Mỹ Quốc), thời gian : 9 giờ 00 sáng – 1 giờ 30 trưa 
 
Quý bạn tham dự tang lễ xin vui lòng mặc toàn áo quần màu trắng.  
Quý bạn nhớ mang theo áo lạnh vì ra biển trời lạnh và mang loại giày thể thao, để dễ dàng đi trên thuyền. 
 
Xin quý bạn lưu ý: Thuyền sẽ rời bến đúng 10 giờ sáng và trở về bến tàu lúc 1 giờ 30 trưa. Thuyền sẽ khởi 
hành đúng giờ và không thể chờ nếu bạn đến trễ.  
 
Yêu cầu quý bạn có mặt tại bến tàu lúc 9 giờ 00 sáng. 
 
Quý bạn nào hay bị say sóng xin uống thuốc trị say sóng (Dramanine) 2 tiếng 
đồng hồ trước khi lên tàu (tức 8 giờ sáng ngày 18.10.2009). 
 
1) Ghi danh để đi rải tro  
Quý bạn muốn tham gia chuyến ra biển rải tro, cần phải ghi danh trước ngày 15.10.2009, để có vé lên tàu 
: 
Xin gọi Chị Thanh 514.933.2106 
Email: tangleducthay@gmail.com 
 
(Khi ghi danh, xin quý bạn cho chị Thanh biết nếu có mang máy trợ tim (Pacemaker) hay đang dùng insulin 
(chích insulin) để hãng tàu biết trước trong trường hợp có khẩn cấp y tế). 
 
Phần tham dự đi thuyền để rải tro hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có thể nhận ghi danh trên 400 bạn đạo. Xin 
quý bạn vui lòng tự túc về phần khách sạn và di chuyển. 
 
2) Phát vé tàu  
 
Ban Tiếp Tân sẽ phát vé lên tàu cho những bạn đạo đã ghi danh (trước ngảy 15.10.2009), 
 
ngày 18.10.2009 từ 9 giờ 00 đến 9 giờ 30 sáng, tại bến tàu, trước cửa  
 
New England AQUARIUM  
90 E India row - Boston 
 
3) Di chuyển bằng máy bay 
Bạn đạo muốn tham gia rải tro ngoài biển xin mua vé máy bay đến phi trường quốc tế 
“Boston-Logan International Airport” (viết tắt là BOS). 
 
Quý bạn nên đến trước ít nhất 1 ngày tức là thứ bảy 17 tháng 10. Chuyến bay ra về, 
nếu đi cùng ngày 18 tháng 10, xin quý bạn chọn chuyến bay sau 5 giờ chiều, để có đủ 
thì giờ di chuyển ra phi trường. 
 
4) Di chuyển bằng xe hơi 
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Điạ điểm bến tàu :  
 
“BOSTON HARBOR LONG WHARF” 
90 E India Row - Boston, MA 
 
Bến tàu ở giữa Khách Sạn “Marriott Long Wharf Hotel” và hồ cá “New England Aquarium”. 
 
Ở gần bến tàu có những khu đậu xe công cộng (Parking Garage). Nếu quý bạn đi xe, xin đến sớm để có thì giờ 
tìm chỗ đậu xe. 
 
5) Di chuyển từ phi trường BOS đến bến tàu bằng tàu điện (SUBWAY) hay taxi 
Điểm khởi hành: Trạm tàu điện (SUBWAY Station) tại phi trường BOS (Boston- 
Logan International Airport). Quý bạn chỉ cần đi 2 trạm tàu điện (SUBWAY) là đến “New England Aquarium” 
(Điạ diểm bến tàu). 
Đi taxi từ phi trường ra bến tàu khoảng 15 phút. 
 
6) Khách sạn ở trước hoặc sau ngày rải tro 
 
6-1) Bạn đạo di chuyển bằng máy bay : 
 
Chúng tôi đã thu xếp và thương lượng với Hotel ở Boston để các bạn Vô Vi đến tham dự Lễ Raĩ Tro có được 
chỗ ở tốt với giá tốt và có phương tiện di chuyển tiện lợi cuả Hotel. Vì hai ngày 17 và 18 tháng 10 là weekend 
lớn nhất hàng năm cuả Boston, với 300,000 du khach tham dự (để xem 8000 lực sĩ khắp nơi trên thế giới đến thi 
bơi thuyền để gây quỹ từ thiện cho hội thể thao cuả họ), nên gần như hầu hết các khách sạn ở vùng Boston đã 
hết phòng, mặc dù giá cả lên đến 300 USD, hoặc 400 USD/1 đêm. 
 
Hiện nay chúng tôi đã giữ được 35 phòng ở khách sạn Hampton Inn ở gần phi trường Boston và cách bến tàu 7 
miles. Hotel có xe đưa đón miễn phí đi và đến từ phi trường và đến trạm Subwaỵ  
 
Quý bạn nên giữ phòng sớm.  
 
Hampton Inn Boston-Logan Airport 
230 Lee Burbank Highway 
Revere, Massachusetts 02151 
Tel: (781) 286-5665 (gọi trực tiếp cho Hotel)  
 
Group Code : VOVI 
 
Khi gọi vào các bạn cần cho số Credit Card để giữ phòng cuả mình, và sau khi đã giữ phòng (make reservation) 
thì Hotel không hoàn tiền lại nếu huỷ bỏ (Non-Refundable). 
 
Từ Phi Trường về đến Hotel và từ Hotel đi ra Phi Trường có xe Shuttle miễn phí cuả Hotel đưa đón (mỗi 20 
phút) 
Có xe shuttle miễn phí đi Từ HOTEL đưa ra trạm SUBWAY và từ SUBWAY về HOTEL, khi mình yêu cầu . 
 
169 USD/1 đêm + thuế $16.39 = 185.39 USD (1 - 4 người) (nếu tự vào internet để mua thì giá sau thuế là 273 
USD /1phòng. Cho nên các bạn cần gọi Hotel vào số (781) 286-5665 và nói group Code: VOVI để được giá đã 
thương lượng) 
 
Bao gồm ăn sáng - Free Hot Breakfast 6:30 AM – 10 AM 
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Ðây là link để tự book qua internet cho group VOVI : 
 
http://hamptoninn.hilton.com/en/hp/hotels/index.jhtml;jsessionid=U2FM4DK1BJ5POCSGBJC2VCQ?ctyhocn=
BOSLAHX 
 
Bên dưới chữ “Special Account”, chỗ GROUP/Convention, điền : VOVI 
 
Hoặc vào: www.hamptoninn.com xong nhớ điền group code chỗ rate là : VOVI . 
 
Hotel chỉ giữ giá này và số phòng này cho Vô Vi dến sáng thứ ba 10/20/09 . 
Hiện nay group VO VI có 30 phòng là có 2 giường Double Beds, va` 5 phòng là 1 King Size bed cho đêm 17 
tháng 10, cho nên cac bạn nào ghi danh trước thì được chọn loại phòng mình muốn. Các bạn đến 1 đêm trước 
và 1 đêm sau, đêm 17/10/09 cũng được giá $169 + thuế. 
 
Đêm 16.10.2009 - 10 rooms (5 king & 5 double/double) 
Đêm 17.10.2009 - 35 rooms (5 king & 30 double/double)  
Đêm 18.10.2009 - 10 rooms (5 king & 5 double/double) 
 
Ghi chú : Nếu muốn gọi số điện thoại miễn phí (800) 426-7866 để giữ phòng thì các bạn cần nói rõ là Hampton 
Inn at Boston Logan Airport và cho CODE : VOVI. 
 
Nếu cần thêm chi tiết hoặc cần giu’p đỡ, xin liên lạc Anh Tươi (nam Cali) ở số (951) 329-1575 hoặc e-mail : 
tonycali951@yahoo.com  
 
********************************************************** 
 
 
Marriott Courtyard Boston/Revere Saugus 
100 Morris Street, Revere, MA 02151 
Tel. Toll free: 1-866-239-3204 hoặc 1-781-324-1900 
www.marriott.com 
 
Khách sạn này cũng có xe Free Shuttle (bus miễn phí) đón và đưa từ phi trường về khách sạn. 
 
Giá Tiền 1 phòng / 1 đêm có thể ờ đến 4 người : 
 
Đêm 16.10.2009 hoặc 17.10.2009 - Giá tiền bớt 10% cho bạn đạo có thẻ AAA, tức :  
152.10 USD + Tax 
Giá tiền không bớt 10%: 169 USD 
 
Đêm 18.10.2009 hoặc 19.10.2009: 107.10 USD + Tax 
Giá tiền không bớt 10% : 119 USD  
 
Nếu quý bạn trả tiền trước (giá tiền ADVANCE Purchase , không hoàn trả nếu hủy bỏ)  
 
Đêm 16.10.2009 và 17.10.2009: giá tiền 149 USD + Tax 
Đêm 18.10.2009 và 19.10.2009: giá tiền 99 USD + Tax 
 
Tiền khách sạn bao gồm luôn ăn sáng. Khách sạn cách phi trường 7 miles và có bãi đậu xe miễn phí. 
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Cách di chuyển ra bến tàu : Quý bạn có thể lầy free shuttle (xe buýt miễn phí) đến Phi trường, và từ đó lấy tàu 
điện (SUBWAY) đi 2 trạm đến “New England Aquarium”. Hoặc đi taxi ra thẳng bến tàu. 
 
 
6-2) Bạn đạo di chuyển bằng xe hơi  
 
 
Red Roof Inns 
920 Broadway 
Saugus, MA 01906-3204 
Tel. (781) 233-4811 
www.redroof.com 
 
Khách sạn này không có ăn sáng và không có shuttle (xe buýt miễn phí) ra phi trường. Khách sạn cách phi 
trường BOS 10 miles, và có bãi đậu xe miễn phí. 
 
Đêm 17.10.2009 Giá tiền phòng bớt 10% cho bạn đạo có thẻ AAA hoặc Senior:  
116.99 USD + Tax 
Giá phòng chưa bớt: 129.99 USD + Tax  
 
Đêm 18.10.2009 Giá tiền phòng bớt 10% cho bạn đạo có thẻ AAA hoặc Senior :  
94.49 USD + Tax 
Giá phòng chưa bớt: 104.99 USD + Tax 
*************************************************************************** 
Homewood Suites - Hilton 
35 Middlesex Turnpike 
Billerica, MA 01821 
Tel (978) 670-7111 
Fax (978) 670-1166 
Email dina.coventry@hilton.com 
Website www.bostonbillerica.homewoodsuites.com 
 
Xin quý bạn liên lạc với : Dina Coventry (Director of Sales) 
 
nói Event : Luong Funeral  
 
Giá phòng 94 USD + taxes (Suite gồm 1 phòng ngũ và 1 phòng khách, có thể ở đến 4 người).  
 
7) Ăn Trưa tại Nhà Hàng sau buỗi lễ rải tro 
Chúng tôi đang chọn 1 nhà hàng tại khu phố tàu (Chinatown) gần địa điểm bến tàu để quý bạn có thể cùng dùng 
cơm trưa sau tang lễ.  
Imperial Garden  
690 Washington Street 
Boston, MA 
(617) 482-8898 

 

. Chi phí ăn và chọn lựa món ăn từng bàn xin quý bạn vui lòng tự túc. 
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Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
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 : Lâm Mừng 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington State : Nguyễn Trí Vượng 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California : Huỳnh Tấn Lộc 
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 
 

THÔNG BÁO VỀ LỄ TẠ ƠN Đức Thầy (23.11.2009) 
Tại ĐẠI HỘI KHAI TRIỂN 2009 DALLAS, TEXAS 

 Kính thưa quý Bạn Đạo,  

Đức Thầy đã ra đi vào ngày 23.09.2009, để lại cho chúng ta vô vàn thương nhớ, dù Ngài đã nhắn nhủ 
lần cuối “Các bạn giữ tâm vui”… 

Để tưởng niệm ngày ra đi của Đức Thầy (23.09.2009), chúng tôi sẽ tổ chức Lễ Tạ Ơn Đức Thầy vào 
ngày 23.11.2009, tức đúng 2 tháng sau ngày Đức Thầy rời thế gian, và cũng là ngày khai mạc Đại Hội Vô Vi 
Kỳ 28 “Khai Triển”. 

Trong ngày Đại Lễ này, kính mong quý bạn mặc toàn y phục màu trắng để tưởng nhớ Đức Thầy.   Trong dịp 
này, chúng ta sẽ ôn lại những giây phút được sống bên Thầy, chia sẻ những kỷ niệm, và nhất là những lời căn 
dặn, những lời chỉ dạy về Đời và Đạo của Thầy.  Chúng tôi cũng sẽ trình chiếu DVD Tang Lễ Đức Thầy, và nếu 
thời gian cho phép chúng tôi phát hành kịp cuốn DVD, chúng tôi sẽ kính biếu cho tất cả quý bạn đạo tham dự.  
Đồng thời, chúng tôi sẽ kính biếu quý bạn những món quà tâm linh bao gồm những lời giảng và tài liệu tu học 
Đức Thầy đã để lại cho chúng ta.  

 Chương trình Lễ Tạ Ơn sẽ được thông báo chi tiết hơn tại Đại Hội. 

Xin hẹn gặp lại quý Bạn Đạo tại Đại Hội. 

BTC Đại Hội Khai Triển kính tường. 

Ghi chú: Vì Đức Thầy đã ra đi sau khi chúng tôi in cẩm nang, chương trình Đại Hội cập nhật hóa sẽ được 
thông báo vào ngày đầu tiên của Đại Hội. Ngoài ra, BTC không thể hoàn trả tiền lệ phí đại hội sau ngày 
1.10.2009 cho quý bạn đạo đã ghi danh tham dự Đại Hội, vì chúng tôi đã đóng tiền cho khách sạn rồi. Thành 
thật cảm ơn quý bạn. 

 
 


