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Số:  772  Ngày: 25 tháng 4 năm 2010 

 

 
 

 Mục Bé Tám từ  07/07/2000 đến 13/07/2000 
 

Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại 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 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)Văng vẵng tình Trời ban chiếu ở nơi nào ? 
2) Nhìn ánh sáng mặt trời có lợi ích gì không ? 
3) Ðầu óc không minh mẫn, tại sao ? 
4) Khi ta vạch một con đường dài, ngón tay dài và con đường dài, cái nào dài hơn ? 
5) Vọng động mà muốn thì sao ? 
6) Ăn cướp của đời đã khó khăn, vậy mưu tâm ăn cướp của đạo thì sao ? 
7) Luồng điển trung tâm bộ đầu chưa khai mở thì tánh tình sẽ ra sao ? 

 
 
 
 

Thanh Tònh
 

Doác loøng tu tieán hoài thanh tònh 
Tænh thöùc chôn hoàn töï  giaùc minh 
Tieán hoaù roõ reät chuyeån tieán hình 
Khai minh ñôøi ñaïo töï mình minh 

 
Vĩ Kiên
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1) Monaco, 07-07- 2000 7:15 AM 
Hỏi : Văng vẵng tình Trời ban chiếu ở nơi nào ? 
 
Ðáp : Thưa văng vẵng ban chiếu ở nơi trung tim 
bộ đầu phát sáng 
  Kệ : 
 Lưu ly ban chiếu khắp nơi nơi 
 Mở rộng tình trời mở hợp thời 
 Trí sáng tâm minh duyên đạt đạo 
 Quí yêu Trời Phật hiểu chơn lời. 
 

2) Monaco, 08-07-2000 3:00 AM 
Hỏi : Nhìn ánh sáng mặt trời có lợi ích gì không ? 
 
Ðáp : Thưa nhìn ánh sáng mặt trời mới thấy được 
sức mạnh của cặp mắt, chính hai luồng điển âm 
dương trụ thì cặp mắt mới nhìn được 
  Kệ : 
 Mắt nhìn trụ điển mới thông hành 
 Phát triển qui nguyên tiến tới nhanh 
 Xuất phát tâm thành qui một mối 
 Thành tâm tu luyện giác tâm thành. 
 
 

3) Monaco, 09-07-2000 10:05 AM 
Hỏi : Ðầu óc không minh mẫn, tại sao ? 
 
Ðáp : Thưa đầu óc không minh mẫn do tâm bất 
tịnh và nghĩ sai về người khác 
  Kệ : 
 Không tu khó thanh nan tịnh 
 Khó khổ không hay tưởng cứu mình 
 Ðộng loạn bất an gieo ác nghiệp 
 Thành tâm tu luyện rõ đuôi đầu 
 

4) Monaco, 10-7-2000 2:10 AM 
Hỏi : Khi ta vạch một con đường dài, ngón tay dài 
và con đường dài, cái nào dài hơn ? 
 
Ðáp : Thưa ngón tay dài hơn là vạch một đường 
dài vì ngón tay có thể vạch nhiều lần, đương nhiên 
ngón tay phải dài hơn. 
  Kệ : 
 Ðường dài tiến tới nhiều lần hơn 

Thực hiện liên hồi trí vẫn hơn 
 Tu tiến thanh nhẹ qui một mối 
 Thực hành liên tục vẫn dài hơn. 
 

5) Monaco, 11-7-2000 6:40 
Hỏi : Vọng động mà muốn thì sao ? 
 
Ðáp : Thưa vừa tịnh vừa động là không bình an, 
tâm chưa dứt khoát 
  Kệ : 
 Thiếu thật thà tự hại trí tâm 
 Triền miên động loạn khó truy tầm 
 Bản thân không tiến tham tình dục 
 Cảm khổ không vui đạo khó tầm. 
 
 

6) Monaco, 12-07-2000 3:00 
Hỏi : Ăn cướp của đời đã khó khăn, vậy mưu tâm 
ăn cướp của đạo thì sao ? 
 
Ðáp : Thưa ăn cướp của đạo lại khó khăn gấp mấy 
lần hơn ! 
  Kệ : 
 Mưu tâm ăn cướp chẳng bao lâu 
 Nhân quả trị tâm rất nhiệm mầu 
 Dâm loạn chính mình không dứt được 
 Bền lâu không có lại ôm sầu 
 

7) Monaco, 13-07-2000 8:15 AM 
Hỏi : Luồng điển trung tâm bộ đầu chưa khai mở thì tánh tình sẽ ra sao ? 
 
Ðáp : Thưa trung tâm bộ đầu chưa khai thì tánh tình rất nông cạn và suy tư rất hàm hồ bất lợi cho tâm 
lẫn thân, tham dục và bất chánh 
  Kệ : 
 Trí tâm không triển tâm tư mê loạn 
 Tham dục không tường điển trực tràng 

Cơ hình động loạn tâm chưa giác 
            Thực hành nhịn nhục tự khai màn. 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Hỏi: Lúc gần đây, có một bạn phổ biến một tập nói về Pháp Luân có trích lời Ông Tư và Bé 

Tám chỉ dạy về Pháp Luân. Bạn này có chỉ thở do Phi Long hướng dẫn. Có một số nhỏ làm theo thì 
thấy thở được rất dài, có người cả chục phút, có người nửa giờ, có người một giờ. Có người chữa bệnh 
cho mình rất kỳ diệu, nhờ thở theo Phi Long. Trước nay Ông Tư và Bé Tám đâu có bao giờ dạy thở dài 
như vậy. Xin Bé Tám vui lòng giải thích cho, thực hư như thế nào? Xin cám ơn. 

Ðáp: Pháp Luân Thường Chuyển thì phải hít “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”, liên tục 
làm như vậy hơi thở sẽ dài, khai thông mạch nhâm đốc, lúc ấy dùng ý tưởng sẽ tự động hít vô càng 
ngày càng dài. PLTC rất hữu ích, có thể giải tất cả uất khí trong nội tâm, kẻ hung hóa hiền. Ðó là 
phương thuốc trị tâm bịnh. Nhiều người cố gắng làm vừa hít là mê liền và nhập định thì Huệ Tâm mới 
khai mở được. Bản chỉ PLTC của Lý Công Luận rất đúng. Người tu cố gắng làm đúng sẽ đạt tới sáng 
suốt, linh tánh khai mở, sẽ hiểu được nhiều việc, nói năng lưu loát, âm thinh sẽ được thay đổi dịu hiền. 
Kẻ hung hóa hiền là vậy. Khi Huệ Tâm bắt đầu khai mở thì hơi sợ sệt, tiếp tục niệm Phật. Lúc đó vía 
nhẹ rồi, siêng năng tiếp tục tu thì sẽ dứt khoát chuyện đời, không còn tranh chấp hơn thua và giải mở tất 
cả những sự kích động và phản động của tình đời, trí sáng và vui. Cần thời gian thực hành Pháp Luân 
đúng thì sẽ khai triển chiều sâu trong nội thức, hiệp khí cùng Trời Ðất sẽ được bình an. Muốn biết hơi 
thở dài hay ngắn thì để bông gòn ngay lỗ mũi, nếu bông gòn rớt, lúc đó chúng ta định là bao nhiêu phút 
chứ không nghe ai nói hết. 

Cố gắng lâu ngày sẽ dụng ý chuyển Pháp Luân, lúc đó sẽ dài và thông. Ý chuyển điển khí chứ không 
phải hơi thở, mê và nhập định luôn. Pháp này chỉ cho tội phạm làm rất quý. Kẻ hung sẽ trở nên hiền. Bé 
Tám.  
(Trích trong VoviLED 117, 21 09 1997) 

 
 THƠ 
 
              NHỚ THẦY 
Con nhớ Thầy không biết nhường nào 
Bỗng hồn thơ lai láng tuông trào 
Nhớ ngày nào Đại Hội Thái Lan 
Được gặp Thầy sung sướng biết bao 
Dưới chân Thầy ban phát cho con 
Thương yêu trìu mến vuốt đầu con 
Con cảm nhận Điển Thầy ào ạt 
Như sóng biển xô cát sườn non 
Như con lốc xoáy tâm hồn nhỏ 
Con run rẩy được Thầy giải tỏa 
Cám ơn Thầy con gắng công phu 
Để không phụ lòng Thầy thương nhỏ 
Nhớ ngày nào Thầy về đất Tổ 
Được gặp Thầy lần nữa New World 
Đảnh lễ Thầy 2 lượt trong tâm 
Thầy nhìn con 2 lần giải độ 
Cám ơn Thầy không ngờ lần cuối 
Ngộ được Thầy bằng thân tứ đại 
Hôm nay đây nghe Thầy bỏ xác 
Trong giấc thiền con khóc thâu đêm 
Cảm nhận Linh Điển Thầy bàng bạc 

Phủ cho trẻ thân tâm an lạc 
Càng tu hành tinh tấn Thầy yêu 
Để xứng đáng con Đức Di Lạc 
Đêm nay cắn bút để đề thơ 
Để ghi lại đôi dòng thương nhớ 
Kính mong Thầy hiểu thấu lòng con 
Cùng bao con còn quá dại khờ 
           Lục Thị Anh 
         Bình Dương, 29/09/2009 
                  ------- 
          TÂM SỰ CÂY CỔ  THỤ 
Bị đoạ bấy lâu bởi nặng duyên  
Chờ ngày tiến hoá  hợp cơ huyền  
Chờ mãi ngàn năm người ngắm đẹp  
Đẹp gì mà đẹp khổ triền miền  
     Phúc Tâm Cà Mau 2/4/2010  
                         ----- 
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       SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM  
“sai một ly đi một dặm” 
Bài giảng sấm truyền thức tỉnh ai  
Kiến thức rộng đời muốn sửa đổi 
Thời gian đánh mất uổng công dài 
Thầm tu thầm tiến y lời  ấy 
Khỏi hối sau này diện kiến Thầy 
“bài giảng sai một ly đi một dặm 
Bạn nào nghe được phước đời này” 
          Phúc Tâm Cà Mau 2/4/2010 
                          ----- 
             LƯ HƯƠNG XẠ NHIỆT 

Thầy đã đi rồi biết hỏi ai? 
Lư hương xạ nhiệt chuyển rung hoài 
Minh Châu xuất hiện lòng thư thái 
Thanh tịnh Vía Hồn xuất Thánh Thai 
Pháp Phật nhiệm mầu thầm niệm mãi 
Tu hành trọn kiếp chẳng bi ai 
Có ai đồng cảnh Lư Hương máy 
Trao đổi hành trình cùng mở khai. 
                       TPHCM, 23-04-2010 
                              Minh Vô Vi 
                      ----- 
            THẮP HƯƠNG 
Đêm thiền tâm định trụ Lư Hương 
Chấn động rần rần khí điển nương 
Luyện đạo thực hành cho đúng hướng 
Thiêng Liêng trợ giúp khắp mười phương 
Ngồi thiền tâm trí đừng mong tưởng 
Ý muốn đạt thành lo thắp hương 
Hành đạo trọn đời mới đặng hưởng 
Sớm ngày thanh tịnh về quê hương. 
                           TPHCM, 23-04-2010 
                                     Minh Vô Vi 
                       ---- 
 
    DU LỊCH NGẮM CẢNH 
                *** 
Ngắm nhìn cổ thụ  đẹp oai nghiêm  
Sức mạnh từ đâu người kiếm tìm  
Trơ trọi nắng mưa nhiều thế kỷ 
Hùng dũng cách nào vẫn bình yên ? 
      Phúc Tâm Cà Mau 2/4/2010  
 
 
 
 
 

               LUẬN TẢ TRÍ TRI 
(Xin mượn lời của huynh Minh Nghĩa tả lại ) 
TRÍ nguyện công phu khai chơn TÁNH 
GỈA tạm ở đời học tâm THANH, 
BẤT di bất dịch nguồn chân LÝ 
NGÔN lời mượn tả đạo tâm HÀNH 
NGÔN diễn vô tri sao học HỎI 
BẤT tu bất luyện đâu khơi LẠI 
TRI triển chân hồn luyện nội THÂM 
ĐỨC hạnh khởi đầu từ thiện TÂM. 
           Cà Mau 20-04-2010 
              VĂN PHONG 
                         ----- 
                     SÂN 
Tan tác mọi điều cũng bởi sân 
Hơn thua hờn giận khó chuyên cần 
Khổ luyện công phu mong kiến tánh 
Khai mở chân lành tâm định thanh 
Luận ở phàm lời phân cao thấp 
Lời qua tiếng lại cũng vì danh 
Hiểu thâu chơn lý đâu sân bận 
Triết ý đổi trao tâm đạo hành. 
        Cà Mau 13-04-2010 
             VĂN PHONG  
                  ----- 
             LUYỆN  ĐAN  
Hành thiền là luyện thuốc linh đan 
Ngâm lửa trong lòng dịu dịu an 
Gặp cảnh rối ren không bốc cháy 
Dược tồn tụ não sẽ khai quang 
Mâu Ni pháp thể dần dần kết 
Nhục xác trần gian xẩy xẩy sàn 
Thanh lọc trược tâm gìn chánh niệm 
Pháp Luân Thường Chuyển lửa Trời ban.  
           PN. 16/11/2009 
             TS. Phuong. 
                    ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng  Trang  5/11 
 

         PHÁP THIỀN (12)   
PHÁP tu thanh điển, triển khai mình. 
LÝ giải trược trần, chuyển tánh linh. 
VÔ thức đã gieo, bao nghiệp lực. 
VI vu pháp đạo, xóa trần tình. 
KHOA thiền khuất phục, ý viên mã. 
HỌC cách cầm cương, dúng hướng mình. 

HUYỀN ẩn tâm người, luôn chạy nhảy. 
BÍ đường buông lỏng, chỉnh nghiêm minh. 
PHẬT luôn sáng tỏ, trong thanh tịnh. 
PHÁP điển lưu thanh, chuyển trược tình.  
          Củ  Chi, 18/1/2010 
                    BÁ  TÙNG. 

 
HƯỚNG TÂM CẦU NGYỆN 

 Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn đạo Nguyễn văn Chấn là ông Nguyễn 
Quang Giáp sinh năm 1936 mất vào hồi 7h40 sáng ngày 20.4.2010 (Tức ngày 7tháng 3 năm Canh 
Dần) hưởng thọ 74 tuổi, an táng tại nghĩa trang xã Mỹ Đình-Từ Liêm -Hà Nội sớm được siêu 
thăng tịnh độ. 

 Bài viết về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ Thứ 29 - Phân Minh Đời Đạo 
20/09/2010 – 24/09/2010 
 
Kính thưa quí Bạn Đạo, 
 
Đã hơn 28 năm trôi qua, cứ hàng năm chúng ta lại có cơ hội tề tựu để gặp gỡ và cùng chung vui với nhau trong những 
ngày Tết Vô Vi.  Năm nay, cũng trong truyền thống thân thương tốt đẹp đó, chúng ta sẽ có Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 
thứ 29, "Phân Minh Đời Đạo", được tổ chức tại 
Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ vào những ngày từ 20 đến 24 tháng 9 năm 2010.  Địa điểm Las Vegas đã được bạn đạo bầu 
chọn vào năm 2009 tại Đại Hội Khai Triển ở Dallas, Texas.   
 
Năm 2009 vừa qua, vị Thầy kính yêu của chúng ta đã ra đi, để lại cho chúng ta vô vàn thương nhớ. Tuy ĐứcThầy đã rời bỏ 
xác thân tứ đại của trần gian, chúng ta vẫn đã được cảm nhận rõ rệt điển quang và tình thương yêu của Thầy vẫn tồn tại.  
Không những vẫn hằng hữu trong lòng chúng ta, mà còn vẫn tràn ngập khắp hội trường trong những ngày Đại Hội vừa qua.  
Những bạn đạo có tham dự Đại Hội Khai Triển chắc hẳn cũng còn nhớ những cảm nhận linh thiêng, vi diệu này.  Thầy đã ra 
đi, nhưng tình thương của Thầy đối với chúng ta vẫn còn đó.  Qua Di Ngôn được để lại, Thầy đã khuyến khích chúng ta tiếp 
tục giữ truyền thống làm Đại Hội hàng năm để cho tất cả anh chị em Vô Vi chúng ta cùng có được cơ hội hội ngộ chung vui, 
chung thiền, trao đổi bạc bàn, ôn tập, tu học với nhau trong tinh thần tương thân tương trợ và giúp nhau tu tiến.  Xưa nay 
Thầy vẫn thường cho chúng ta biết rằng ngòai sự hiện diện của chúng ta, Đại Hội còn luôn có sự tham dự của cộng đồng Tiên 
Phật trong cõi Vô Vi, kể cả cửu huyền thất tổ của chúng ta cũng được hưởng sự quang chiếu và tận độ. 
 
Từ ngày Thầy liễu đạo, có thể nói tôi cảm thấy tình thương yêu của Thầy ban chiếu cho chúng ta càng rõ rệt hơn bao giờ hết.  
Bất cứ giây phút nào và bất cứ ở đâu, sự thương yêu, trìu mến của Thầy vẫn còn đó.  Vẫn như xưa.  Hay nói đúng hơn là 
tương ứng còn được rõ rệt hơn xưa, dồi giàu hơn xưa.  Khi các bạn đạo bầu chọn làm Đại Hội 2010 tại Las Vegas, tôi đã 
không thể nào nghĩ chúng ta lại có thể được làm đại hội tại 1 nơi tốt đẹp nhất, sang trọng nhất của Las Vegas, là khách sạn 
Encore at Wynn Las Vegas (mà Las Vegas lại là nơi có thể nói là lộng lẫy và tân kỳ nhất thế giới).  Tôi còn nhớ câu nói của 
Thầy rằng sau này, các bạn đạo Vô Vi sẽ có dịp được đến những nơi sang trọng vượt bực mà vẫn không bị bỡ ngỡ hay rụt 
rè;  cõi Trời còn tốt đẹp, thanh nhẹ và trật tự, lộng lẫy và rực rỡ biết bao lần dưới thế gian. 
 
Các bạn đạo Vô Vi chắc ít nhiều gì cũng đã từng được chứng nghiệm những huyền diệu nhiệm mầu trong đời mình từ ngày tu 
và thực hành Pháp Lý Vô Vi.  Đối với tôi, Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ thứ 29 này của chúng ta được tổ chức tại một nơi lộng lẫy 
nhất, tốt đẹp nhất của thủ đô ánh sáng Las Vegas, mà với giá tiền vẫn phải chăng để cho tòan thể bạn đạo dễ có được điều 
kiện  tham dự đông đủ, cũng là nằm trong một sự mầu nhiệm diệu huyền! 
 
Khách sạn  Encore at Wynn Las Vegas là khách sạn duy nhất tại Las Vegas (và rất hiếm trên toàn thế giới) có được cùng loạt 
các giải thưởng thượng thặng 5 Sao của AAA, 5 Sao Kim Cương của Mobil (nay là Forbes), và 5 Sao của Michelin Âu châu. 
Được biết, mỗi căn phòng ngủ trong khách sạn Encore/Wynn được xây cất lên với phí tổn bảy trăm năm chục ngàn mỹ kim 
($750,000 USD) mỗi căn phòng.  Tổng cộng phí tổn xây cất cả 2 khách sạn Encore và Wynn là gần 5 tỉ mỹ kim.   
 
Vì vậy chúng ta có thể nói rằng, quả đây là có 1 vi diệu nhiệm mầu khi chúng ta đến thương lượng được với khách sạn sang 
đẹp nhất Las Vegas! Vì Las Vegas vốn là nơi các công ty thương mãi lớn tổ chức hội họp, cho nên các khách sạn cho mướn 
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các phòng hội họp rất đắt tiền. Vậy mà Đại Hội kỳ thứ 29 của Vô Vi chúng ta lại được tổ chức ở Encore at Wynn Las Vegas.  
Thật là 1 chuyện hi hữu do Trời ân ban!  Hằng năm chúng ta chỉ có 1 lần đi đại hội.  Cho nên tôi thấy những tốt đẹp tuyệt vời 
này dành cho chúng ta thưởng thức tại Đại Hội ở Las Vegas là 1 đãi ngộ thương yêu của cả càn khôn vũ trụ dành cho chúng 
ta.  Ban Tổ Chức Đại Hội đã, đang và sẽ đóng góp công sức miễn phí, và tận tâm tận lực vén khéo để các bạn đạo có thể 
tham gia một Đại Hội tuy vô cùng sang trọng nhưng lệ phí vẫn giữ được ở mức khiêm nhường. 
 
Tên của Đại Hội Vô Vi năm 2010 là "Phân Minh Đời Đạo".  Có lẽ khi đến Đại Hội, các bạn cũng sẽ cảm thấy cảm động như tôi 
đã cảm thấy thật cảm động trước tình thương yêu chan chứa của Thầy, của vũ trụ, luôn muốn dìu tiến cho chúng ta được mở 
trí, khai tâm qua mọi phương tiện.  
 
Những sáng tạo văn minh và tân tiến nhất của thế giới thường được thực hiện tiên phong tại Las Vegas.  Tôi nhìn những kiến 
trúc tân kỳ, lộng lẫy này với lòng khâm phục trí óc sáng tạo và sự đóng góp của cộng đồng nhân lọai.  Những sáng tạo đặc 
sắc của con người phải được bắt nguồn từ sự quân bình và trật tự của khối óc mà hình thành.  Tôi nhìn thấy được Đạo trong 
Đời.  Đạo ở nơi nơi.  Người đời đã cống hiến những công trình tinh vi, xuất sắc cho chúng ta thưởng thức, giúp chúng ta thấy 
được tấm gương tận tâm khi làm bất cứ việc gì, từ đời lẫn đạo, mới mong gặt hái được thành quả tốt đẹp.  Là người tu, tuy 
chúng ta không chạy theo si mê những cảnh vật chất huy hòang, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy 
được những kiến tạo tỉ mỉ và xuất sắc là cũng do từ sự cố gắng tận tâm phục vụ của  
xã hội loài người.  Ngoài giá trị vật chất ra, giá trị tinh thần của những công trình tân tiến, mỹ thuật này là óc sáng tạo 
vượt bực.  Và sự hiểu biết, thiện nghệ về kỷ thuật và khoa học, vốn cũng phải do sự dày công xuất chúng mới có được. 
 
Trong mặt tinh thần, tôi thấy mình đã quá may mắn có được cơ duyên được biết tu và thực hành theo Pháp Lý Vô Vi 
Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.  Nay về mặt đời, lại được có cơ hội đi tham dự đại hội tại một nơi tốt đẹp nhất nhì thế 
giới, vừa được gặp gỡ chung vui với các bạn đạo thân thương, vừa được thưởng thức một phần của Đạo thể hiện qua 
các công trình sáng tạo qui mô và tân tiến nhất trên hòan cầu.  Tôi không biết nói gì hơn là cầu chúc rằng tất cả các anh 
chị em bạn đạo Vô Vi cùng được có cơ hội chung vui và thưởng thức những điều hay, đẹp này.    
 
Tiện đây, xin thêm đôi giòng tâm sự cùng các bạn.  Khi tổ chức 1 đại hội trên đất liền, tại 1 khách sạn, thì Ban Tổ Chức 
(BTC) sẽ phải nhận lãnh phần trách nhiệm tài chánh khá phiêu lưu.  Vì sao "phiêu lưu"? Thưa vì BTC phải ước lượng 
số người tham dự trước rồi đặt chỗ với khách sạn.  Nếu tổng số người tham gia mà dưới con số ước lượng 1 số phần 
trăm nào đó, thì BTC sẽ phải chịu tiền phạt của khách sạn.  Nếu như ước lượng thiếu, thì sẽ không có đủ chỗ trong 
phòng họp cho bạn đạo và có thể không còn đủ phòng ngủ để mướn thêm khi cận ngày. Còn nếu ước lượng dư, thì sẽ 
bị phạt tiền cho những số phòng ngủ và những chỗ ngồi trong phòng họp không được mướn.  Ngược lại, nếu tổ chức 
đại hội trên du thuyền, thì BTC sẽ không phải mang nặng trách nhiệm về tài chánh này, vì sẽ không hề bị chịu một món 
tiền phạt nào của hãng tàu cho dù sự sai biệt giữa ước lượng và con số tham dự kết cuộc có khác biệt đến bao nhiêu.  
Ngay cả sự hủy bỏ của bạn đạo thì BTC cũng không bị mang trách nhiệm phải đền bù.   
 
Trong kỳ bầu chọn địa điểm làm đại hội cho năm 2010, có 1 số bạn đạo đã bầu cho làm đại hội trên du thuyền.  Xin có 
đôi lời với các bạn đã làm chọn lựa này.  Xin hãy kiên nhẫn, rồi lần lượt sẽ đến sự chọn lựa của chúng ta.  BTC có cho 
biết sẽ tổ chức đại hội trên du thuyền, có thể sang năm sau, sau khi nghiên cứu tường tận về địa điểm khởi hành và thời 
điểm sóng lặng biển êm để tránh mùa bão biển như kỳ ĐH tại Alaska năm 1998, nhằm vào cuối tháng 8.  Tháng 9 là 
mùa bảo biển cao điểm tột độ nhất trong năm.  Và cho dù thuyền có tránh được đường đi của bão thì các giòng nước 
của biển cũng khá động vì sự bắt đầu giao mùa giữa 2 thời tiết nóng và lạnh, hè chuyển sang thu.  Vì vậy mà các hãng 
tàu đại hạ giá vào mùa bão biển (hurricane season).  Như vậy, đại đa số các bạn đạo đã bầu chọn làm Đại Hội kỳ thứ 
29 vào tháng 9 trên đất liền, tại Las Vegas, là 1 điều thích hợp ngẫu nhiên.  
 
Các bạn ở xa đến, có thể nhân dịp này để tiện thể viếng thăm 1 kỳ quan thiên nhiên của thế giới, với thắng cảnh hùng vĩ 
tuyệt đẹp.  Đó là kỳ quan GRAND CANYON, 1 trong 7 kỳ quan của thế giới, ở gần Las Vegas.  Nếu thích, các bạn có 
thể thăm viếng kỳ quan này trong vòng 1 ngày sau Đại Hội.  Sau đại hội hoặc trước đại hội, các bạn cũng có thể dành 
thêm 1 ngày nữa để thưởng thức thêm các nơi tốt đẹp khác của Las Vegas như CITY CENTER (Crystals, Aria), bồn 
phun nước vĩ đại và vườn hoa tươi mát đủ sắc màu ở Bellagio, Forum shop ở Ceasar's Palace, thành phố giống như 
bên Pháp ở Paris, giống như bên Ý (Venice) ở Venetian, Trung Đông ở Planet Hollywood, v..v... 
 
Được khai trương vào đầu năm 2010, CITY CENTER là 1 khu vực với những kiến trúc văn minh tân kỳ,  tọa lạc trên 65 
mẫu đất ngay giữa thành phố Las Vegas, với chi phí xây cất lên đến 8 tỉ rưỡi mỹ kim.  Công trình xây cất này có sự dự 
phần của công ty Dubai World International.  Và vì là 1 kiến trúc hòan tất mới nhất hiện nay, nên sự lộng lẫy và tân kỳ 
có phần vượt trội hơn cả thành phố danh tiếng Dubai ở Trung Đông. 
 
Thưa quý Bạn, tuy mang danh gọi là Ban Tổ Chức, nhưng thật ra tất cả cũng đều là do những anh chị em bạn đạo Vô 
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Vi, là những người tự phát tâm cống hiến công sức, thì giờ và tài vật của mình để phục vụ cho đạo pháp và bạn đạo 
trong tinh thần làm việc hoàn toàn vô vụ lợi. Tôi nghĩ Đại Hội vốn là của chung của tất cả anh chị em Vô Vi chúng mình.  
Do chúng ta, và vì chúng ta mà Đại Hội thành hình.  Vì vậy mà mỗi mỗi chúng ta đều có tình thương và trách nhiệm để 
giúp Đại Hội được thành công tốt đẹp, ngõ hầu tiếp tục duy trì mãi sự phát huy của pháp báu Vô Vi mà chúng ta đã may 
mắn được Đức ông Tư và Đức Thầy trao tặng.   
 
Kẻ tổ chức, người tham gia, bạn đạo chúng ta tất cả cùng đồng tâm hiệp lực xây dựng cho Vô Vi ngày được tiến triển 
và phổ biến rộng rãi hơn thêm.  Mỗi khối óc, mỗi bàn tay xây dựng là mỗi đóa hoa tình thương cống hiến cho nhân loại 
và cho sự thăng hoa của con đường tu học của chính chúng ta. 
 
Hằng năm, có khỏang 35 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến viếng thăm thủ đô ánh sáng Las Vegas.  Và đối với 
rất nhiều ngườI, đó vẫn còn là 1 điều mơ ước chưa thực hiện được.  Năm nay Vô Vi chúng ta lại có cơ duyên vừa được 
hội tựu, bạn đạo từ khắp mọi nơi trên thế giới gặp lại nhau tay bắt mặt mừng để cùng chung sống và chia sẻ những kinh 
nghiệm tu học trong những ngày Tết Vô Vi, cùng chung thiền để đóng góp và cộng hưởng thanh quang điển lành của 
Đại Hội, và đồng thời lại cùng được thưởng thức những danh lam thắng cảnh, cũng như những sáng tạo tối tân nhất thế 
giới của thời hiện đại.  
 
Một ngọn nến tự nó có thể tỏa ánh sáng, nhưng ánh sáng của một trăm hay một ngàn ngọn nến gọp lại sẽ tỏa ra 1 ánh 
sáng lớn rực rỡ hơn nữa!  Có lẽ vì vậy mà Vô Vi chúng ta có truyền thống hội tụ tại Đại Hội hàng năm.  Để chúng ta 
cùng được cộng hưởng ánh sáng điển quang rực rỡ đó.  
 
Như đã trình bày bên trên về tiến trình tổ chức của 1 Đại Hội trên đất liền là như thế nào, tôi xin thân ái kêu gọi quí anh 
chị em bạn đạo ghi danh tham dự càng sớm càng tốt, để giúp cho các anh chị em trong BTC phục vụ Đại Hội được chu 
đáo và thành công mỹ mãn.  Đồng thời quí bạn cũng chọn được loại phòng như ý khi ghi danh sớm, và tránh trường 
hợp bị khách sạn tăng giá tiền phòng, vì số phòng được đặt trước với giá rẻ đặc biệt có giới hạn. 
 
Trân trọng kính mời tất cả quí bạn đạo cùng đến tham dự Đại Hội đông đủ để chúng ta cùng được chung vui tu học với 
nhau trong những ngày họp mặt Tết Vô Vi thật đầm ấm, thú vị, phong phú và hạnh phúc.  Cầu chúc chúng ta sẽ có một 
Đại Hội thật vui và xuất sắc, trong tinh thần học hỏi và luôn cầu tiến của Vô Vi.  Hẹn gặp các bạn thật đông đủ tại Đại 
Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ thứ 29, năm 2010 tại Las Vegas, Hoa Kỳ.   
 
Kính mời quí bạn đạo ghi danh sớm và đông đủ. 
 
Thương mến, 
 
Nguyễn Lan Anh 

 
Giới Thiệu Kỳ Quan Grand Canyon 

Du Ngọan của Bạn Đạo Vô Vi  ngày 24 tháng 9, 2010 
 
 

Grand Canyon là 1 trong 7 Kỳ Quan thiên nhiên trên thế giới. [6 kỳ quan còn lại là : Aurora Borealis/ 
Northern Lights (Ánh Sáng vùng Bắc Cực), Great Barrier Reef (Vịnh San Hô - Úc châu), Harbor of Rio De 
Janeiro, Brazil (Cảng Rio De Janeiro - Ba Tây), Núi lửa Paricutin (Mễ Tây Cơ), Victoria Falls (Thác 
Victoria, Phi Châu), và Núi Everest (Hy Mã Lạp Sơn)] 
 
Grand Canyon, tọa lạc tại tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, là mảnh đất núi bát ngát với các rảnh được tạo thành 
bởi những giòng nước chảy của con sông Colorado mà các địa chất gia ước lượng rằng đã bắt đầu từ khỏang 
17 triệu năm về trước và tiếp tục cho đến nay. Grand Canyon dài 446 km/cây số (277 miles), với chiều ngang 
rộng từ 6 đến 29 km/cây số (4 đến 18 miles), và chiều sâu là 1.83 cây số/km (trên 1 mile / hoặc 6000 feet). 
Người ta đã tìm ra được những lớp đất đá có khoảng tuổi là 2 tỷ năm. Từ trên mặt Grand Canyon ở South 
Rim, là 2100 mét (7000 feet) cao hơn mặt biển.  
 
Sau năm ngày Đại Hội Phân Minh Đời Đạo với những chương trình tu học phong phú tại Khách Sạn Encore 
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at Wynn Las Vegas, các bạn ghi danh đi du ngoạn Tour kỳ này sẽ có dịp được xem thêm tại Grand Canyon 1 
phim dài 34 phút, chiếu tòan bộ của Grand Canyon trên màn ảnh đại vĩ tuyến IMAX (màn ảnh cao 6 tầng lầu, 
rộng 60 feet, tức là 18 thước) do trung tâm National Geographic thực hiện.  
 
Người xem phim sẽ có được cái nhìn tòan diện như của một cánh chim đại bàng đang bay lượn trên Grand 
Canyon, và được xem thấy cả những nơi sâu xa nhất, những nơi có giòng sông Colorado xanh biếc chảy 
ngang qua, cũng như những nơi có các thác nước trắng xóa đổ ra, có nơi róc rách, có nơi ồ ạt, từ trong các 
vách núi màu hồng, đỏ, cam, nâu… Những cảnh tuyệt đẹp và hiếm có mà bình thường nếu chỉ đứng ở ven 
Canyon thì không thể thấy hết được .  
 
Đến Grand Canyon, người ta có cảm giác như mình đang đứng trước một món quà quí giá vĩ đại của đấng 
Tạo Hóa tặng cho nhân loại. Một cảm giác như được hòa mình vào với sự rộng mở, tự tại, thoai thoải tầm 
nhìn trước một cảnh vật thiên nhiên và tráng lệ.  
 
Hàng năm, có khỏang 5 triệu du khách đến thăm viếng thắng cảnh bao la, hùng vĩ và màu sắc của Grand 
Canyon, một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp!.  
 
Hiện nay số bạn đạo ghi danh đi Tour đã đầy hơn 2 chuyến xe bus và đang còn tiếp tục ghi danh thêm. 
Chuyến xe bus thứ 3 chỉ còn 27 chỗ trống. Với những chiếc xe buýt dành riêng cho tòan bạn đạo Vô Vi, 
chúng ta sẽ cùng nhau có các sinh hoạt tu học và văn nghệ chung vui trên đường đến đi đến kỳ quan Grand 
Canyon, và dùng bữa trưa với nhau trong dịp du ngoạn. 
  
  Mong các bạn ghi danh tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2010 Phân Minh Đời Đạo, Las Vegas, càng sớm 
càng tốt, để Đại Hội của chúng ta được tổ  chức chu đáo và hòan mỹ.  
 
  Vui hẹn gặp quí bạn đạo đông đủ tại Đại Hội Phân Minh Đời Đạo!  
 
  Kính Bái, 

 Các Bạn trong Ban Tổ Chức Đại Hội Phân Minh Đời Đạo. 
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 Phiếu Ghi Danh Tham Dự Đại Hội (xin điền mỗi người một phiếu) 
 

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29 “Phân Minh Đời Đạo”  
Hotel Resort ENCORE at Wynn Las Vegas, Nevada, USA    

20.09.2010 -  24.09.2010  
 

Họ và Tên (theo passport):    Tuổi: Nam :[  ]    Nữ :[  ] 
Địa chỉ :  Thành Phố : 
Tiểu Bang:    Số vùng (Zip code) : Quốc Gia:  
Email:  Điện thoại nhà: Đ.T. di-động : 
Thuộc Thiền Đường / HAHVV : 
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp): Điện thoại: 

 
Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại ENCORE Resort at Wynn  20/09/2010 -  24/09/2010) : 

 

Phòng  
(Resort Suite) 

 Lệ Phí Đại Hội cho 1 người Tổng Cộng 

    

Phòng 4 người Người Lớn 498 USD    
    

Phòng 3 người Người Lớn 549 USD   
    

Phòng 2 người Người Lớn  599 USD  
    

Phòng 1 người Người Lớn 879 USD    
  Thứ  

 Trẻ em 4-12 t 
*Chung phòng với 2 người lớn 

 199 USD  
    

  
  

Xin chọn loại 
phòng 

King Room (1 giường đôi 
lớn) 

 Double Room (2 giường đôi)  

               
  Xin xếp phòng chung với ( Họ và Tên)  và xin chọn 1 Trưởng Phòng để đứng tên Credit Card. 

 Khách sạn Encore yêu cầu giữ (hol) số tiền 150 USD/1 đêm (tổng cộng 600 USD 4 đêm Đại Hội) 
trên thẻ tín dụng của người trưởng phòng và sẽ hoàn trả lại khi trả phòng (check-out) trong trường 
hợp quý bạn không có chi phí nào thêm (incidentals). Quý bạn nên chọn 1 người trong phòng cỏ thẻ 
tín dụng để check-in dễ dàng hơn. 

1 Trưởng Phòng: 
2  
3  

 
 

 LƯU Ý: Số phòng ở trước và sau đại hội tại Khách sạn Encore rất giới hạn vì là những ngày cuối tuần nên 
khách sạn luôn đông khách. Xin quí bạn liên lạc với ban ghi danh nếu muốn ở trước và sau Đại Hội trong các 
ngày cuối tuần 17, 18, 19 tháng 9 và 24 tháng 9, 2010.  

 

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 30.06.2010  

Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 7  
năm 2010.  Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1.07.2010, chúng 
tôi không bảo đảm còn chỗ và giữ được giá đặc biệt này. 
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 Chương trình sơ lược 
 

Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 
Thứ hai 20.09.2010 Nhận Phòng sau 3 giờ chiều. Bắt đầu sinh hoạt 

chung vào lúc 5 giờ chiều. Hướng dẫn tổng quát 
(Orientation). Ôn tập Phương Pháp Công Phu. Bạn 
đạo chia sẻ  kinh nghiệm tu học. 
Tối: Thiền chung  

 

Thứ ba 21.09.2010 Khai mạc; Lễ Tạ Ơn Đức Thầy;  
Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Văn Nghệ;  Thiền chung. 
  

2 bữa ăn sáng, trưa.  
Ăn chiều tự túc tại phố 
tàu/Việt nam ***. 

Thứ tư 22.09.2010 Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối : Tiếp tục chương trình tu học; 
          Thiền chung 

2 bữa ăn sáng, trưa.  
Ăn chiều tự túc tại phố 
tàu/Việt nam ***. 

Thứ năm     
23.09.2010 

Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Tối: Bế mạc Đại Hội, Tiệc và Văn Nghệ. 
        Thiền chung 

3 bữa ăn sáng, trưa, và chiều 
(Tiệc) 

Thứ sáu 24.09.2010 Trả phòng trước 11 giờ sáng 
Quý bạn ở lại thêm ngày thứ sáu sẽ có chương trình 
Du Ngoạn “Grand Canyon” là một trong 7 kỳ quan 
thế giới. Xin ghi danh riêng phần du ngoạn. 

  

 
 

[***] Las Vegas là nơi có rất nhiều lựa chọn về ăn uống vừa ngon vừa rẻ, và phương tiện di chuyển ra phố tàu và việt 
rất giản tiện. Trung bình đi taxi một chuyến ra phố Tàu chỉ khoảng từ 5 đến 10 USD tối đa.  
Theo lời yêu cầu cuả bạn đạo, BTC xin dành ra 2 buổi ăn chiều cho bạn đạo cùng đến phố Tàu & VN ăn chung tiệm 
nhưng được tự do và tự túc tuỳ theo khẩu vị và sở thích cá nhân muốn ăn ít hay nhiều. Trung bình, giá tiền một người có 
thể ăn tối ở Phố Tàu và Việt khoảng từ 8 đến 15 USD. Trong khi đó, nếu BTC đặt trước các phần ăn cho một nhóm đông 
thì nhà hàng sẽ đòi hỏi giá rất cao như giá đặt tiệc cưới. Vì lý do trên, chúng tôi để bạn đạo tự túc lựa chọn, để tiết kiệm 
cho bạn đạo hơn. 
 

 Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về  
Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD) (Giá EUR chỉ phỏng chừng, sẽ điều chỉnh 
sau khi chuyễn ngân)   

International Money Order [  ]  Postal money order [  ]  hay Cashier’s check  [  ]   
 
Bạn đạo tại Mỹ,  Canada, Úc Châu  
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:  
VoVi Friendship Association of Northern California 
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ: 
Mai Nguyen 
P.O. Box 5234 
Oroville, CA 95966, USA   Tel: (530) 589-1517  Email: huemai00@gmail.com 
       
Bạn đạo tại Nam Cali : 
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc : 
Anh Huỳnh Tấn Lộc 
Đ.t. di động (714)725-1496,  Email : <lochuynh007@yahoo.com> 
Hoặc 
Chị Trần Quyên 
Đ.t. di động (714)414-2849 , Email: myquyen11@yahoo.com 
Địa chỉ :  Trụ Sở Xây Dựng 
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7622 23rd St, Westminster, CA 92683,  Tel. (trụ sở):  (714) 891-0889   

 
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam) 
Xin liên lạc với anh Lâm Mừng để nhận giấy chứng nhận tham dự Đại Hội giúp xin visa vào Mỹ và đóng lệ 
phí Đại Hội : 
 
Lâm Mừng 
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth 
4806 La Rue St 
Dallas, TX 75211, USA   Tel: (214) 957-0465  Email: lammung@yahoo.com 

 
Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro) 
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:   
 
Huỳnh Minh Bảo  
178, rue de l’Université,      
75007 Paris, FRANCE       
Tél : (0)1 45 50 29 12,  Email : vovifrance@yahoo.fr  

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance 

      
1. Chuyển Vận 

 
Ban Chuyển Vận sẽ hướng dẫn đưa đón các bạn đạo đến và đi từ phi trường Las Vegas International 
Airport (LAS) về khách sạn Encore vào các ngày 17,18,19, 20 và 24,25 tháng 9 năm 2010. 
 
Ngoài ra, Khách Sạn ENCORE chỉ cách phi trường 15 phút, giá taxi thông thường là 15 USD một chuyến, có 
thể ngồi 3 người chung chuyến. 
 
  

 


