Số: 826 Ngày: 8 tháng 5 năm 2011

Truï Ñaûnh
Haønh thoâng khai chuyeån tieán taâm linh
Roõ leõ Trôøi ban roõ phaùp trình
Duyeân ñaïo tình ñôøi töï giaùc minh
Thaønh taâm haønh phaùp töï phaân trình
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 20/07/2001 đến 26/07/2001
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) Thế giới càng ngày càng động loạn tại sao?
2) Người đời có địa vị thì phải tham tại sao?
3) Người thành tâm tu luyện sẽ cống hiến những gì cho nhơn loại?
4) Làm người đạt đến tột độ cùng của sự sống thì phải làm sao?
5) Sự dâng hiến của người đời không được chấp nhận thì phải làm sao?
6) Trí tâm không ổn định thì phải làm sao?
7) Tình thương và đạo đức do đâu hình thành?
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1) Atlantic city, 20-07-2001 1 : 30 AM
Hỏi : Thế giới càng ngày càng động loạn tại sao?

2) Atlantic city, 21-07-2001 2 : 35 AM
Hỏi : Người đời có địa vị thì phải tham tại sao?

Ðáp : Thưa thế giới càng ngày càng động loạn tại Ðáp : Thưa người có địa vị thì phải tham vì ý
vì lòng tham của nhơn loại chưa chấm dứt, không muốn vững bền hơn
biết sự tu sửa mới đạt tới hòa bình
Kệ :
Tham dâm tại bởi lòng tham muốn
Kệ :
Thế giới phân tâm bất tự hòa
Khó khổ phải cam vì muốn được
Ai ai cũng muốn tự phân qua
Tư tưởng không yên lắm nổi buồn
Trí tuệ không thông tăng ác độc
Không làm muốn có tự mình buông
Giết nhau động loạn khó tâm hòa
3) Atlantic city, 22-07-2001 9 : 35 AM
4) Atlantic city, 23-07-2001 6 : 30 AM
Hỏi : Người thành tâm tu luyện sẽ cống hiến những Hỏi : Làm người đạt đến tột độ cùng của sự sống
gì cho nhơn loại?
thì phải làm sao?
Ðáp : Thưa người thành tâm tu luyện sẽ cống hiến Ðáp : Thưa làm người tự đạt đến sự tột độ cùng
những gì cần thiết và hữu ích cho nhơn loại và của sự sống thì phải hướng tâm về vô cùng của Trời
khuyến tu
đất mà tiến
Kệ :
Kệ :
Giải giới phân minh rõ tiến trình
Qui nguyên tiến tới vô cùng tiến
Hành trình đen bạc khổ càng minh
Thức giác bình tâm tự giải phiền
Chơn tâm thức giác người trong động
Qui hội chơn hồn mà tiến hóa
Tự hiểu chính mình tự giải minh
Thành tâm tu luyện đạt phân huyền
5) Atlantic city, 24-07-2001 3 : 50 AM
6) Atlantic city, 25-07-2001 1 : 08 AM
Hỏi : Sự dâng hiến của người đời không được chấp Hỏi : Trí tâm không ổn định thì phải làm sao?
nhận thì phải làm sao?
Ðáp : Thưa trí tâm không ổn định thì phải từ tâm
Ðáp : Thưa sự dâng hiến của người đời không niệm Phật thì mới giải quyết được nội tâm ổn định
được chấp nhận thì phải kiên nhẫn và thanh tịnh mà
Kệ :
chờ đợi
Thực giải giới tự thức nội tâm
Qui nguyên giềng mối tự phân tầm
Kệ :
Kiên nhẫn thực thi tự giải phiền
Khai thông trí tuệ trong hành tiến
Lòng tham chuyển động sống không yên
Giải giới phân minh chẳng hiểu lầm
Thượng giới bất minh càng khó chiếu
Tình thương đạo đức giải tâm phiền
7) Atlantic city, 26-07-2001 6 : 20 AM
Hỏi : Tình thương và đạo đức do đâu hình thành?
Ðáp : Thưa tình thương và đạo đức do sự chơn chánh hình thành
Kệ :
Qui nguyên thanh tịnh tự hình thành
Sáng suốt thông minh trợ tiến hành
Minh đạo minh đời không dấy động
Bình tâm thanh tịnh tự thông hành
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Vấn đạo tại Ðại Hội Kỳ Quan (1994)
80.- Vấn: Thưa Thầy khi bị bịnh ngoại cảm tà khí nhập thì giải như thế nào?
Đáp: Có pháp luân thường chuyển là giải được nhiều chuyện. Khi mà soi hồn, làm pháp luân thường
chuyển cơ tạng ấm áp, những lỗ chân lông không có thể có ngọai xâm được. Làm pháp luân thường
chuyển đúng thì nó giải tất cả. Có nhiều người ở trên núi người ta tu đâu có thuốc uống. Họ chỉ dùng cái
pháp, cho hành đi hành lại chết bỏ thôi. Chết là không còn gì nữa nhưng họ đâu có lo. Họ dùng cái
nguyên khí của trời đất để sửa trị cho chính họ. Như những vị sư ở Việt Nam cũng tu trên núi hẻo lánh ăn
cơm với muối chớ đâu được ăn rau cá như chúng ta ở đây. Nhưng mà họ củng rất tốt rất khỏe mạnh. Bây
giờ những thế giới vật chất này củng hướng về thiên nhiên nhiều hơn. Họ trồng rau cải họ bớt phân bón,
trở lại với tự nhiên thanh nhẹ, thì chúng ta thấy rằng cái tự nhiên và hồn nhiên cao quý. Nguyên khí của
trời đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, và chúng ta tu pháp này thì pháp luân thường chuyển, soi hồn làm
cho đúng thì thanh khí điển của chúng ta càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta phải tươi tắn, tốt đẹp.
Nhớ rằng cuộc sống của chúng ta, người Vô Vi hướng về thanh khí điển mà tu, chớ không phải hướng về
vật chất mà tu.
81.- Vấn: Thưa Thầy tại sao giữa trán con có một vết đỏ bằng đầu mút đũa và lệch về bên trái, nơi đó nó
lõm xuống một lõm.
Đáp: Cái bộ óc của con người Việt, cái xương cấu trúc bộ óc của mỗi người có khác chút chút thôi. Có
người phát triển về chổ này, có nơi phát triển về chổ kia, rồi cũng quy về một, hội tụ nơi bá hội trên bộ
đầu.
82.- Vấn: Thưa Thầy, người có bướu cổ có phải là bệnh ung thư không?
Đáp: Người có bướu cổ là tánh nóng, sân si, giận hờn. Hay giận mà không nói ra thì tự nhiên hủy hoại
chính mình Ăn nhai không kỷ, ăn thì phải nhai cho thiệt nát, thiệt kỷ thì cái bệnh đó không có. Nhiều
người bướu cổ là tánh hay giận hờn. Giận tới cả nhà củng buồn, khi mà không thích cả nhà đều buồn hết.
Nhưng mà mình không nhìn rõ cái giận là cái nạn, cuối cùng chúng ta lãnh cái nạn, lãnh cái bệnh nan y mà
chết một cách tức tối mà thôi.
83.- Vấn: Kính thưa Thầy, tại sao con thấy hình của ông Tư thì không cạo đầu, tại sao Thầy khuyên bạn
đạo nên xuống tóc?
Đáp: Tôi đâu có khuyên. Chính tôi tu thiền, đêm đêm hướng thượng, làm pháp luân thường chuyển ngứa
đầu tôi cạo chớ tôi có khuyên ai cạo đầu đâu. Họ xin tôi cạo đầu vì họ thấy tôi sạch hơn họ. Hiện tại tôi
đang ngồi đây, các bạn thấy tôi sạch hơn các bạn nhiều, vì đầu của tôi không có chứa bụi nữa. Mỗi ngày
tôi mỗi rữa mỗi sạch. Tôi thích cái sạch sẽ tôi mới hớt tóc, chớ không có cái chuyện mà tôi cạo đầu rồi tôi
bán đạo ăn, không có cái vụ đó. Tôi, cái đạo là phục vụ, tinh thần phục vụ như bây giờ tôi đang phục vụ
với bất cứ câu hỏi nào.
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
HOÀN NGUYÊN
Giận em em chẳng giận hờn
Ghét em em lại biết ơn kiếp này
Thương em em chẳng la rầy
Quây quần thanh nhẹ dịp may vẫn còn
Quyết tâm giữ lấy lòng son
Qui về một mối sống còn thời nay
Dù cho tình thế đổi thay
Tâm em vẫn giữ ngày ngày lo tu
Chẳng còn lý luận dự trù
Giữ tròn nguyên lý an du chơn hồn
Thánh Tiên vẫn tiến vẫn tồn
Người lo tranh chấp mất hồn xác luôn
Bé Tám
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
TỘI HỒN - VÍA - LỤC CĂN LỤC TRẦN - CHỦ NHÂN ÔNG .
Tổ Sư giảng . CỬ HƯƠNG TÁN
Nghĩa là DƯNG HƯƠNG
Người thế gian hay tạo lư hương, là một cái hộp, hay là một cái lư, đựng tro hoặc cát để cắm nhang, gọi là
lư hương.
Theo Kinh Di Ðà có chỉ rõ nghĩa lý, thì khi đức Di Ðà ngồi tịnh bắt được điển, Ngài thế cho đức Thích Ca
nói ra chữ Cử Hương Tán là khi có Vô Vi Thánh gọi là vị cứu tinh giáng xuống nơi Hà Ðào Thành là bộ
đầu của ta. Ngài gọi nào là Hồn, Vía, Lục Căn, Lục Trần và các chúng sanh trong bản thể là nước của ta,
thì thấy vắng mặt anh Hồn, vì Thần Hồn ở nơi trái tim thịt nhơn tạo, bởi lẽ Hồn là một vị ở nơi thiên đàng
bị tội xuống thế, vào nơi bản thể con người, nhập vào trái tim xác thịt. Trái tim là một cái khám tối giam
lỏng Linh Hồn.
Ngoài trái tim thì có Lục Căn, Lục Trần bao chung quanh Ngũ Tạng để làm việc. Lục Căn, Lục Trần cũng
như lính thế gian, cũng phải làm việc cho bản thể cùng giữ Linh Hồn tại khám tối. Vì vậy mà Lục Căn,
Lục Trần được sai khiến và hà hiếp Linh Hồn. Linh Hồn biết rằng mình có tội nên phải tùng quyền Lục
Căn, Lục Trần đè ép xúi biểu Linh Hồn làm theo những chuyện thế gian như là: hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si.
Khi Linh Hồn bị hiếp đáp cực khổ quá, chịu không nổi mới gọi Trời Phật mà than rằng
“Ôi, ta cực khổ quá, không thể ở chốn này được”.
Lúc ấy, vị cứu tinh trên thiên đàng nghe Hồn than xiết mới giáng điển xuống Hà Ðào Thành và gọi tất cả
Hồn, Vía, Lục Căn, Lục Trần lại ứng hầu để tra hỏi. Ngài hỏi ai là Hồn làm chủ bản thể này, Hồn liền đến
đảnh lễ vị cứu tinh và nghe Ngài phán rằng
“Ngươi trước kia ở thiên đàng, có tội phải vào Niết Bàn sa xuống trần gian. Nay ngươi có lòng tưởng Phật,
nên ta xuống đây giải thoát cho ngươi. Vậy từ đây sắp tới, ngươi phải tu hành tưởng Phật thì Phật sẽ giải
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cứu ngươi đem về chỗ quê cũ là xứ của Phật, nơi mà trước kia ngươi đã ở tại đó. Nhưng ngươi phải ở đây
đền tội cho đủ, và tu hành luyện đạo theo
pháp lý Vô Vi đây, đến khi mãn hạn tù tội thì Phật ngài sẽ rước ngươi về cõi Phật”.
Lúc ấy nào là Vía, Lục Căn, Lục Trần đồng chịu tội lỗi vì đã hà hiếp Linh Hồn. Vị cứu tinh mới bảo:
“Thôi, từ đây sắp tới Lục Căn, Lục Trần cùng Vía chuyên làm việc bản thể mà thôi. Còn Linh Hồn là chủ
của chúng ngươi, chúng ngươi phải tùng quyền Linh Hồn này và coi giữ đấy, không được ép xúi theo thế
gian nữa”.
Kể từ đó Linh Hồn được thong thả lo luyện đạo pháp lý công phu. Vị cứu tinh bèn trở về thiên đàng. Hồn
càng vui vẻ, mới gọi Lục Căn, Lục Trần cùng Vía lại mà nói rằng:
“Hôm nay ta chào các ngươi, Lục Căn, Lục Trần cùng Vía nghe ta phán, và chúng ngươi phải biết mấy câu
kệ của ta”.
Ðố ai có biết Lão là ai?
Vì phạm Thiên Nhan phải bị đày,
Sớm tối công phu theo pháp lý
Mau thành Chánh Quả trở về ngay.
Ông Hồn nói tiếp cùng với Vía, Lục Căn, Lục Trần và những lỗ chân lông là dân sự trong nước của bản
thể. Chúng bây có biết chưa? Ta là Hồn, trước kia bị phạm tội nên mới bị đày, nay nhờ vị Cứu tinh giải
thoát và truyền cho ta có quyền sai khiến chúng bây và dạy bây tu hành theo ta,
bây có biết chưa? Ðây ta là: Chủ Nhơn Ông được phục hồi chức cũ, đã đành có tội thì ta cố gắng tu hành
để độ chúng bây thẳng rẳng theo con đường chánh lý. Lúc ấy Vía, Lục Căn, Lục Trần đảnh lễ Chủ Nhơn
Ông và bạch rằng
“Chúng tôi đồng quy y thọ giáo theo Ngài. Từ đây chúng
tôi không cưỡng giáo lý, cũng không xúi biểu Chủ Nhơn Ông
mê trần”.
Chủ Nhơn Ông mô Phật đêm ngày công phu luyện đạo làm phép Cử Hương Tán.
( Còn tiếp )
Hồ Huệ trích
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quý Bạn Đạo thiền hướng tâm cho phu nhân của Bạn Đạo Cao Văn Quan, Vancouver BC, Canada
là:
Bạn Đạo Cao Thị Minh-Bằng
Từ trần lúc 12 giờ 20 ngày 2 tháng 5 năm 2011 tại Vancouver BC, Hưởng thọ 71 tuổi
Lễ Hỏa Táng được cử hành vào sáng Thứ Bẩy 7 tháng 5 năm 2011.
Bạn Đạo Tây Bắc Mỹ và Thiền Viện Nhẫn-Hòa xin cảm ơn Quý Bạn Đạo.
2) Bà Trần thị Tý 88 tuổi mất lúc 15 giờ chiều ngày 4 - 5 - 2011 tại Hà Nội là thân mẫu của bạn đạo: Lê
Quang Đào & Nguyễn thị Thanh Dũng. Xin Quí bạn đạo cùng hướng tâm cầu nguyện cho bà được siêu
thăng tịnh độ.
Thanh Dũng chân thành cảm tạ.
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THƠ
ĐƯỜNG TIẾN HOÁ
Soi hồn phẳng lặng bổn thân tâm
Khí xa nghe rỏ điển thâu cầm
Bộ đầu khai mở điển thanh rút
Hướng thẳng trung tim sinh lực tâm
Pháp lý vô vi đường tiến hoá
Khai tâm mở trí hiểu cao thâm
Dầy công hành triển vượt xuyên thức
Tự thức tâm hành đạt điển tâm.
TVTLTC 01.04.11
Minh Thạnh
----

THỨC GIÁC
Cơ duyên mai mắn hiểu tâm linh
Hiểu phần hồn mạch lạc quang minh
Khai triển hẹp hòi tâm thức sáng
Kinh mạch khai giảng vô tự kinh
Liên hệ càn khôn vũ trụ sáng
Hoà vào các giới tự khai minh
Tu hành quán suốt tự mình chính
Sai lầm giải toả thực anh linh.
TVTLTC 03.04.11
Minh Thạnh
----

THẤU LÝ ĐẠT TÌNH
THẤU triệt huyền vi của Phật Trời
LÝ hành hiệp nhất tỏ chơn lời
ĐẠT thông chánh pháp tường chơn lý
TÌNH Đạo sâu đầy tựa biển khơi.
(Thiền Đăng, 17:40’ – 22/04/2011)
---ĐỒNG TU CHƠN HÀNH
ĐỒNG hành khai triển pháp tu thiền
TU luyện chuyên cần đạt thiện duyên
CHƠN lý minh tường bổn tánh hiện
HÀNH du tam cõi rõ cơ huyền.
(Thiền Đăng, 08:00’ – 22/04/2011)
---CHƠN KHÔNG DIỆU HỮU
CHƠN pháp định thần mở tánh linh
KHÔNG không có có đạt quân bình
DIỆU thâm mật chỉ Phật Trời chuyển
HỮU thể vô hình Thiên Ý minh.
(Thiền Đăng, 08:15 - 22/04/2011)
---

THIÊN ĐÀNG DU KÝ
THIỆN Sinh tiết lộ cõi Thiên đường
ĐÀNG dẫn chúng sanh về cố hương
DU ký tầm xem tâm tỉnh thức
KÝ danh ấn tác Thánh Hiền Đường.
(Minh Vô Vi, 06:50’ – 24/04/2011)
---

PHẬT SỐNG TẾ CÔNG
PHẬT đạo muôn đời bất tử sanh
SỐNG còn vĩnh cữu hằng lưu thanh
TẾ Công Phật sống giả hoà thượng
CÔNG hạnh vẹn toàn đắc Đại thanh.
(Minh Vô Vi, 07:08’ – 24/04/2011)
---

NHẤT TỰ VI SƯ
NHẤT ngôn xuất tác thi thơ trình
TỰ cứu chính mình tịnh giác minh
VI nhiễm lìa xa thanh bản thể
SƯ huynh dẫn dắt thức hồi sinh.
(Minh Vô Vi, 07:45’ – 01/05/2011)
----

BÁN TỰ VI SƯ
BÁN đạo chán đời kẻ bất minh
TỰ tâm thức giác luyện khai kinh
VI trần bất nhiễm tâm đạt thức
SƯ đệ thơ trình trên chứng minh.
(Minh Vô Vi, 07:50’ – 01/05/2011)
---

CẢI TÀ QUI CHÁNH
CẢI sửa thân tâm sống thiện lành
TÀ gian thối chuyển hướng cao thanh
QUY nguyên thần thức tường Thiên Ý
CHÁNH trực, gian tà tự diệt sanh.
(Anh Phương, 20:26’ – 18/04/2011)
---

CHAY LÒNG CHAY MIỆNG
CHAY sao mới xứng gọi là chay?
LÒNG dạ hiền lành quý lắm thay
CHAY lạt thân an, tâm hướng thiện
MIỆNG không thèm mặn thích trường chay.
(Anh Phương, 20:45’ – 18/04/2011)
--THÙNG RỖNG KÊU TO
THÙNG rác đã đầy đem đổ đi
RỖNG không thiếu trí chẳng ra gì
KÊU ca khàn cổ nào ai phục
TO tiếng hao thần rước hận si.
(Anh Phương, 19:55’ – 19/04/2011)
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Thông Báo về Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức” 2011
Du Thuyền “Adventure of the Seas” Âu Châu
Ngày 6 tháng 5 năm 2011
Kính gởi quý bạn,
Đại hội “Trí Tâm Tự Thức” trên du thuyền Âu Châu đang tiến triển tốt đẹp. Để giúp BTC trang trải các
chi phí về đại hội, kính mong quý bạn lưu ý các điểm sau đây:
1. BTC cần nhận các phần tiền còn lại trước ngày 15 tháng 5 năm 2011. BTC không bảo đảm có thể
giữ chỗ trên tàu trong trường hợp quý bạn đóng trễ hạn:
-

Vé tàu (phần còn lại) và tiền tips cho nhân viên phục vụ (68.25 USD)
Lệ phí khách sạn ở trước và sau đại hôị (nếu có)
Tiền tham dự Tour du ngoạn ROMA và FLORENCE (nếu có)
Hiện nay, chúng tôi không còn chỗ tham dự TOUR và đã đủ số người cho 3 chiếc xe bus
du ngoạn đặc biệt cho nhóm Vô-Vi. Quý bạn nào chưa đóng tiền Tour xin đóng trước
thời hạn 15 tháng 5 để giữ chỗ chắc chắn.

2. Vé Máy Bay và phi trường Valencia (VLC)
Xin quý bạn lưu ý cần mua vé máy bay đến phi trường Valencia (Code VLC). Quý bạn ở xa nên
đến trước 1 đêm tức ngày 17.09.2011 để tránh bị trễ tàu, và được di chuyển chung một nhóm từ
khách sạn Melia đến bến tàu vào ngày 18.09.2011.
Du thuyền sẽ rời bến Valencia vào chủ nhật 18.09.2011, và trở về Valencia vào ngày chủ nhật
25.09.2011.
3. Giấy tờ du lịch
Quý bạn có quốc tịch cần có thông hành (passport) còn hiệu lực ít nhất 6 tháng sau khi tàu cập bến
(tức là passport phải có hiệu lực ít nhất đến ngày 1 tháng 4 năm 2012). Tất cả trẻ em đều phải
có passport riêng dù là đi theo cha mẹ. Quý bạn cần xin visa đi Âu Châu xin liên lạc với toà lãnh
sự Tây Ban Nha tại địa phương mình cư ngụ để biết về thủ tục xin visa Schengen vào 15 nước Âu
Châu.
Xin hẹn tái ngộ quý bạn tại Đại Hội Trí Tâm Tự Thức 2011,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Liên lạc Ban Ghi Danh:
Bạn đạo tại Pháp
Association Vovifrance
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris- France
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr
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Bạn đạo tại Đức
Thu TRAN
Freseniusstr. 6,
60320 Frankfurt/ Main - Germany
Tel : 069-5978195, Email: vovi-fv-germany@arcor.de
Bạn đạo tại Bỉ
Lê Thị Kim Phụng
Rue des Palais, #49
Bruxelles, 1030 - Belgique
Tel : (02)-219-1016 , Email : lekim49@yahoo.fr
Bạn đạo Nam Cali
Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng)
7622 23rd St,
Westminster, CA 92683, USA
Tél. di động (714)414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
Bạn đạo ở Bắc Cali
Tôn Thu
Tel. (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com
Bạn đạo các nơi khác (Australia, Canada, các tiểu bang Mỹ còn lại):
Mai Nguyen
Tel. (714) 598.7291, Email: : ghidanhdh2011@gmail.com
Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu:
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
Lệ phí đại hội cho bạn đạo ngoài Âu Châu xin gởi về địa chỉ:
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
Attn : GHI DANH Đại Hội 2011
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158, USA
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi Friendship Association of Northern California
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách và DVD Vô-Vi
06.05.2011
Kính thưa quý bạn,
Chúng tôi đang soạn chương trình ấn tống Kinh Sách cho Đại Hội “Trí Tâm Tự Thức 2011” vào tháng
9/2011, và các kinh sách vào cuối năm 2011 để các Hội, Trung Tâm và Thiền Đường có thể phân phối cho
bạn đạo vào đầu năm 2012 như sau:
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1) Đời Đạo Song Tu, Tình Trong Bốn Bể, Phép Xuất Hồn, Mơ Duyên Quái Mộng. Bộ sách sẽ in có
phẩm chất loại bìa cứng để làm quà cho bạn đạo tham dự Đại Hội Trí Tâm Tự Thức.
2) Theo sự yêu cầu và phát tâm của một số bạn đạo, chúng tôi sẽ soạn và in lại cuốn Điạ Ngục Du Ký
tiếng Anh và Địa Ngục Du Ký tiếng Việt.
3) Hiện nay, chúng tôi đang kiểm lại các bài giảng Chơn Kinh đã được chép lại từ băng Audio Chơn
Kinh từ số 1 đến 12 của Đức Thầy để ấn tống cuốn sách “Chơn Kinh”.
4) Thực Hành Tự Cứu (tái bản)
Chúng tôi sẽ tiếp tục ấn tống các kinh sách khác tùy theo nhu cầu của bạn đạo.
Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã phát tâm ấn tống kinh sách và tài liệu DVD. Sau đây là
danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 14 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 04 năm
2011.
Tên

Số tiền nhận

Nguyen William (Massachusetts)
Nguyen Van Tuan
Tran My Nhi (California)
To Thanh Tam (California)
Lam Mung (Texas)
Dao Hien (Canada)
Hue Thai (Georgia)
Ho Thi Ngoc Thanh (Florida)
Nguyen Thi Huong (Florida)
Bui Thi Thu Thuy (Missouri)
Vo Quang (Maryland)
Le Mai (California)
Nguyen Thanh Ha (Georgia)
Do Trung Hieu (Houston)
Do Hy (Houston)
Trinh Huong (Houston)
Luu Nancy (Houston)
Dang Triem (Houston)
Luong Lan (Houston)
Nguyen Sarah (Houston)
Hoi Ai Huu Vo Vi Nam California
Ngoc Trang (California)
Dang Triem (Houston)
Hong Xuan (Houston)

20 USD
200 USD
200 USD
100 USD
1000 USD
1000 USD
300 USD
50 USD
50 USD
500 USD
100 USD
50 USD
1000 USD
40 USD
20 USD
20 USD
20 USD
100 USD
100 USD
50 USD
500 USD
300 USD
100 USD
10 USD

Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn, để chúng tôi có phương tiện tiếp tục thực
hiện các tài liệu kinh sách Vô-Vi.
Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về:
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Vo-Vi Friendship Association of Northern California
PO BOX 18304
San Jose, CA 95158
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(Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên
“Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về địa chỉ trên.)
Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách
BẠN ÐẠO VIẾT
California, ngày 5 tháng 5 năm 2011
Kính thưa Bà Tám, kính thưa Bác Bẩy,
Kính gởi Quý bạn Đạo khắp nơi trên thế giới.
Hôm nay tôi xin tường trình về buổi Lễ Khánh Thành Thiền Đường Qui Hội Người Già ở Florida như sau:
Ngày chúng tôi đến Florida được anh chi Toàn đón rước về Thiền Đường QHNG, anh chị Toàn rất tận tâm
và vui vẽ, khiến tôi nhớ đến những kỳ Đại Hội Quốc Tế và những Khóa Học được các bạn đạo đưa đón với
tinh thần vui tươi như ngày Tết. Lối đi vào Thiền Đường rất khang trang và đẹp xinh. Tòa nhà uy nghi va
tráng lệ khiện tôi nghĩ là giống như Thiền Viện. Giữa nhà là kiếng Vô Vi sáng rực, hai bên là hình Đức
Thầy và Đức Tổ Sư rất đẹp, miệng nở nụ cười tươi vui.
Ngày khai mạc rất trang nghiêm và cảm động. Bác Bẩy đại diện Thầy và Bà tám cắt băng khánh thành, bên
cạnh Bác có anh chi Quang, cô Bích và cô Trinh. Toàn thể Bạn Đạo ai cũng cãm nhận được Thanh Quang
Điển Lành từ Bề Trên quang chiếu.
Anh chị Quang cùng Bích Trinh nói lời cãm tạ Bề Trên và Quý Bạn Đạo đến tham dự. Bich kễ cách nay
mấy năm anh chi Quang và Bích Trinh có xin Thầy xây một căn nhà ở Florida để Thấy về nghỉ ngơi.
Nhưng ý của Đức Thầy muốn xây 1 Thiền Đường tại Florida cho Bạn Đạo ở Florida và các nơi (đặc biệt
cho Bạn Đạo lớn tuổi ở xứ lạnh) có nơi đển để tu thiền vào mùa lạnh. Bích đã khóc vì tình Thầy bao la
luôn nghĩ đến Bạn Đạo. Bạn Đạo đã cùng nhau chung thiền, vui học hào hứng, đóng góp rất nhiều iều hay
và bổ ích. Anh Quang chủ Thiền Đường cũng là một MC duyên dáng, khôi hài đã đem lại cho Bạn Đạo
các trận cười nghiêng ngữa. Anh Nguyên, một bạn đạo ở Florida kể lại rằng sau khi thiền anh nằm mơ thấy
Thầy đến nói: ”Con ráng tu đời khổ lắm.” Đêm thứ 2 anh lại mơ thấy Thầy nói: “ Con đến giúp cho thiền
đường anh chị Quang.” Anh vội vàng liên lạc với anh chi Quang để anh đến giúp cho thiền đường mỗi
ngày, dù phải lái xe mất 2 tiếng, nhưng tâm anh cãm thấy rất vui. Và nhiều câu chuyện rất là mầu nhiệm
khác đã được Bạn Đạo đóng góp…
Mỹ Nhi đã đóng góp nhũng kỷ niệm với Đức Thầy, khiến cho ai cũng bùi ngùi thương nhớ Đức Thầy.
Chi Xuân Mai luôn bận rộn giúp tổ chức Đại Hôi Quốc Tế nhưng thật sự thoải mái chung vui cùng bạn đao
trong những ngày ở Thiền Viện QHNG.
Bạn Đạo cũng đã được gia đình anh Quang tổ chức cho đi biển vui chơi.
Công trình của Đức Thầy đã xây dựng nhiều Thiền Viện khắp nơi trên thế giới,đặc biệt ở Mỹ có nhiều
Thiền Viện, hôm nay chúng ta hãnh diện có 1 Thiền Đường QHNG tại Florida khang trang như 1 Thiền
Viện.
Chúng ta nên cùng nhau tham dự các khóa Tu Học do các Thiền Viện tổ chức trong tương lai cũng giống
như Đức thầy đã cho chúng ta tham dự Đại Hội Quốc Tế Tết Vô Vi.
Kính chúc Quý Bạn Đạo Thân Tâm An Lạc, xin hẹn gặp lại Quý Bạn ở Đai Hôi Trí Tâm Tự Thức 2011 Du
Thuyền Âu Châu.
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình
Kính Bái,
Nguyễn Khang Ann
Thiền Đường Lưu Tâm, California.
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