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Số:  892  Ngày: 12 tháng 08 năm 2012 

 

 
 
 Mục Bé Tám 24/10/2001 đến 30/10/2002 
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) Tröôøng taâm linh laø gì ? 
2) Söï ban chieáu goàm coù nhöõng gì? 
3) Thanh quang ban chieáu ra sao? 
4) Daán thaân tu tieán baèng caùch naøo? 
5) Taâm hoàn thaùnh thieän laø sao? 
6) Muoán ñöôïc qui nguyeân thanh tònh thì phaûi laøm sao? 
7) Muoán ñöôïc ñieàu laønh thì phaûi laøm sao? 
 
 
 

Thanh Thản 
 

Thanh thản hướng trời tâm rộng mở 
Từ bi tận độ người tiến hóa 

Thành tâm tận độ tâm tự hòa 
Duyên Trời duyên Phật qui tiên cảnh 

 
Vĩ Kiên 
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1) Montreùal, 24-10-2002  2 : 15 AM 
Hoûi :  Tröôøng taâm linh laø gì ? 
 

Ñaùp :  Thöa tröôøng taâm linh laø söï caáu truùc töï nhieân 
vaø hoàn nhieân cuûa vuõ truï 
  Keä : 
 Caáu truùc töï nhieân vaø hoàn nhieân 
 Quang minh chaùnh ñaïi töï thoâng xuyeân 
 Thaønh hình toát ñeïp qui xuyeân toát 
 AÙnh saùng quang minh giaùp trong lieân 
 
 

2) Montreùal, 25-10-2002  6: 3 AM 
Hoûi:  Söï ban chieáu goàm coù nhöõng gì? 
 

Ñaùp:  Thöa söï ban chieáu goàm coù aùnh saùng nheï 
quang chieáu tôùi voâ cuøng taän 
  Keä: 
 Thanh quang ban chieáu khaép nôi nôi 
 Hoã trôï taâm linh töï tieán rôøi 
 Thöùc giaùc chính mình taâm töï hieåu 
 Thaønh taâm phuïc vuï giaùc quang hieàn 
 

3) Hilton Suite Toronto,  26-10-2002 
Hoûi :  Thanh quang ban chieáu ra sao? 
 

Ñaùp:  Thöa aùnh saùng saùng ngôiø khaép nôi nôi 
  Keä: 
 AÙnh quang saùng ngôøi khaép nôi nôi 
 Chieáu thaáu loøng ñaát cuûa ñaát trôøi 
 Qui hoäi chôn tình trong hôïp lyù 
 Voâ cuøng soáng ñoäng chuyeån thaønh lôøi 
 

4) Hilton Suite Toronto, 27-10-2002  7: 35 AM 
Hoûi:  Daán thaân tu tieán baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp: Thöa daán thaân tu tieán baèng caùch thöïc haønh 
chôn phaùp 
  Keä: 
 Daán thaân thöïc haønh qui chôn phaùp 
 Giaûi tieán taâm linh töï thöïc haønh 
 Trí tueä khoâng ngöøng minh ñaïo phaùp 
 Thaønh taâm tu luyeän töï chôn haønh 
 

5) Montreùal, 28-10-2002  8: 50 AM 
Hoûi:  Taâm hoàn thaùnh thieän laø sao? 
 

Ñaùp:  Thöa taâm hoàn thaùnh thieän laø phuïc vuï taän tình 
  Keä: 
 Phuïc vuï taän tình thaùnh thieän nhôn 
 Taâm linh khai trieån phaùp aân caàn 
 Giaûi phaân ñôøi ñaïo caøng theâm roõ 
 Thöùc giaùc chính mình phaùt trieån voâ 
 
 

6) Atlantic city, 29-10-2002 9: 45 AM 
Hoûi:  Muoán ñöôïc qui nguyeân thanh tònh thì phaûi 
laøm sao? 
 

Ñaùp: Thöa muoán ñöôïc qui nguyeân thanh tònh thì 
phaûi döùt khoaùt tu tieán vöôït khoûi thaát tình luïc duïc thì 
môùi caûm nhaän ñöôïc ñieàu laønh 
  Keä: 
 Thöïc haønh töï cöùu daán thaân tu 
 Töï thöùc traàn gian moät quaû muø 
 Meâ loaïn khoù haønh taâm loaïn ñoäng 
           Haønh thoâng töï giaùc töï khai voøng 

7) Atlantic city, 30-10-2002  10: 15 AM 
Hoûi:  Muoán ñöôïc ñieàu laønh thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp:  Thöa muoán ñöôïc ñieàu laønh thì phaûi thật taâm tu haønh chaùnh phaùp 
  Keä: 
 Ñieàu laønh haønh khoå yù taâm tu 
 Giaûi toûa phieàn öu töï giaûi muø 
 Töï giaùc cöùu mình töï tieán tu 
 Thaønh taâm phuïc vuï chaúng meâ muø 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Ðời Ðạo Song Tu 
 

Tình thương khai triển khắp nơi nơi 
Thuận ý khai thông lại nhớ Trời 

Họp mặt anh em cùng chuyển thức 
Khai thông ổn định, học chơn lời. 

 
Chơn lời đời đạo song tu 

Gia đình hạnh phúc an du trong ngoài 
Tự mình thức giác học hoài 

Giải mê phá chấp, lập đài thanh cao 
Thực hành khai triển đổi trao 

Trong không mà có, bước vào Càn Khôn 
Chơn tu thức giác sanh tồn 

Chẳng còn mê chấp giữ hồn thăng hoa 
Càn Khôn vũ trụ tình Cha 

Qui hồi chơn thức chan hòa tình thương 
Tự mình thực hiện gieo gương 

Giúp người loạn động về đường chơn tu 
Hạ mình học hỏi lý ngu 

Soi hồn giải tỏa mê mù trong tâm 
Pháp Luân khai mở thì thầm 

Bền tâm nhập định, giữ tâm thanh hòa 
Thương yêu chung sống một nhà 

Càn Khôn qui một vượt qua cảnh Trời 
Chẳng còn mê nịnh thỉnh mời 

Quân bình tự đạt chẳng rời thực tâm 
Tự mình khai triển diệu thâm 

Tình thương trên hết, chẳng lầm đường đi. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
VĂN TỰ VÔ VI 

 
TAM MUỘI HỎA : 
Tam Muội Hỏa cũng là cái trược điển của tinh, khí, thần ở bên dưới. Nó phối hợp thành một cái hỏa tam 
muội. Nó nóng, nó mạnh, nhờ cái đó, con người mới có sức mạnh làm việc, chống trả… 
 
TÂM TÂM TƯƠNG ỨNG : 
Là cái hồn các bạn được điêu luyện rồi, được sáng suốt rồi. Sự sáng suốt ngộ sự sáng suốt, thì hóa giải 
những gì của các nơi các giới cùng đi đồng nhất tâm tâm tương ứng. Cho nên cái sự sáng suốt của một vị 
Tiên mà ngộ một vị tu thiền ở đây thì tâm tâm nó tương ứng rồi. Nó có thể chuyển tiếp lời nói từ ở trên đó 
xuống và lời nói từ ở dưới này nó có thể chuyển tiếp lên trên. Đó kêu là tâm tâm tương ứng. 
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TAM THẾ PHẬT : 
Tinh, khí, thần hợp lại là Tam Thể Phật. Hợp lại nhất thể là Phật, không động, vô danh, chớ có gì đâu? 
 
Câu hỏi : “Trong Thượng Đế giảng Chơn Lý, Cha có nói : Tam Thể Phật tương đồng với Chúa Ba Ngôi bên 
trên Thiên Chúa Giáo?... 
 
Đáp : Cái đó nói về phần ở trên, còn nói bây giờ ít nhất căn bản là Tam Thể Phật là tinh, khí, thần có trụ 
được không? Tinh, khi, thần bất trụ mà hiểu cái câu, đọc cái câu này thì còn lạc xa nữa, lâm vô trong mê tín. 
Hiểu chưa? Tam Thể Phật là tinh, khí, thần, tam thể trụ rồi mới thấy rõ, nên lo tu mới quan trọng. 
 

TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 
Bỉ Phật Quốc Ðộ, Vô Tam Ác Ðạo 
 
Chữ BỈ PHẬT QUỐC ÐỘ là: Ðưa lời hỏi Phật. 
VÔ TAM ÁC ÐẠO là: Trong ba đường ấy có nẻo vạy nẻo ngay, làm sao con rõ được. 
 
Xá Lợi Di Ðà ơi! Con thật ở trần hay nghi nan đối giả, vì thế mà tâm không chánh, điển trong bản thể con 
phân làm ba giai đoạn: Ðiển tinh, Ðiển khí, Ðiển thần. Thần tông chỉ của nó là Hồn. Còn Tinh tông chỉ của 
nó là hơi điển hiệp nhứt từ thiên đàng sắp xuống, khí thiên đàng hợp với khí bản thể. Còn khí thần định là 
các khí trược trong bản thể lộn lạo, nhờ ta biến Khoa học Huyền bí gọi là Pháp Luân Thường Chuyển, ba 
thứ khí này nó trụ lại, lóng lại ba cơ sở của nó. 
      Còn khí trong gọi là Khí thanh, mà pháp ta đã lọc hợp với khí tiên thiên của ta. Khí tiên thiên để giáo 
huấn ba đấng khí, gọi là Tinh Khí Thần, đi ngay một đường thẳng rẳng cùng với khí điển cái của Phật Tổ, 
gọi là Hắc Bì Phật. Năm luồng điển cái này, không bao giờ mà điển chạy lạc được qua đường ác đạo. 
 
Xá Lợi Di Ðà ơi! Từ trên thiên không xuống địa phủ thì điển của đức Hắc Bì Phật bao trùm làm việc chánh 
đáng, đâu cũng có nhơn duyên cơ sở, tuân theo mạng lệnh của Ngài để làm việc ngay thẳng trật tự, nếu có 
sơ sót thì Trời sập đất tan. Còn các loài ác đạo, đấng ấy mọt mại vi trùng, ví như thế gian là trộm cướp, du 
côn, cao bồi, là loại ngu xuẩn, khí trược thái quá, có nhân duyên để điều trị. Tụi nó ta gọi là ác đạo chút tí 
mảy may. Nếu một khi ác ấy sẽ làm ác thêm, thì hóa vi trùng, bọ hung, bù xích, mọt, kiến cùng là rau cỏ, để 
xử tội ác của nó. 
      Sự phạt tội ác của nó, nhiều thế chết bất đắc kỳ tử, cho đến đỗi trâu bò chà xát, không còn làm người trở 
lại thế gian. Còn loài rau cỏ hàng ngày bị xử bá đao, đau đớn mủ máu càng ghê hơn. 
 

Xá Lợi Phất! Kỳ Phật Quốc Ðộ Thượng Vô Ác Ðạo Chi Danh 
 
Nghĩa là: Trưởng Lão Xá Lợi hỏi Phật: Nếu Phật nói như vậy thì Phật bỏ rơi cho ác đạo, chúng nó không 
còn làm người trở lại thế gian nữa sao?... 
 
Hà Huống Hữu Thiệt. 
Thị Chư Chúng Ðiểu Giai Thị A Di Ðà Phật 
 
Nghĩa là: Còn như các loại chim chóc trong các bản thể kêu la ca hát, nó cũng tùng quyền theo Phật và theo 
con, công cán nó ra thế nào?... 
 
      Lúc ấy Phật gọi Trưởng Lão Xá Lợi Di Ðà con ơi! Sao con khờ quá, không sáng suốt vậy?... Khi con 
công phu luyện đạo, thì đồng thời nó cũng công phu học hỏi là ca hát của nó. 
Khi con công phu thành phần, thì nó cũng thành phần theo con. Thế thì đặng chì thì đặng chài, mất chì là 
mất cá đó con. 
Xá Lợi ơi! Ta nói đây con hiểu tông chỉ của nó, ráng soi sáng tâm lý của con. 
 
(còn tiếp) 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU  VÔ VI SYDNEY 
VO VI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF SYDNEY INCORPORATED 

 
Thiền Đường Dũng Chí – Meditation Center 
922 Hume Highway, Bass Hill - NSW 2197 - AUSTRALIA 
Mob. 0430486845 – Email: duyen.nguyen@vbnfiance.com.au 
 
THÔNG BÁO 
 
THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO: 
* BAN CHẤP HÀNH HAHVV SYDNEY NHIỆM KỲ 2012-2014: 
 
1-  Nguyễn Thị Duyên - Hội Trưởng. 
2- Võ- Văn Liệt-  Phó Hội Trưởng Nội Vụ. 
3- Nguyễn Thành Tâm - Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ. 
4- Lê Thị Ngọc Sương -  Thư Ký. 
5- Chung Ngầu - Thủ Quỹ. 
 
TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO, 
Nguyễn Thị Duyên 
HT HAHVV Sydney – Úc Châu. 
Sydney, Ngày 06/08/2012 
 

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM THIỀN VÔ VI THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ 
 

TRUNG TÂM THIỀN VÔ VI 
THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ 

5909 Woodcutter Way 
Columbia, MD. 21044 

Tel: 410-740-1072 
Email: voviwashingtondc@yahoo.com 

Web: www.vovimeditations.org 
 

KÍNH BIẾU 
Nhân dịp Tết Vô Vi 2012 

 
Kính chào quý bạn , 
 
       Hằng năm ,chúng ta có một dịp hội ngộ đông đủ bạn đạo khắp năm châu. Đó là Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
,mà Đức Thầy thường gọi là Tết Vô Vi ,là Xuân Di Lặc  . 
       Năm nay là Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 31 “ Chung Vui Hạnh Ngộ “được tổ chức tại Anaheim Marriott 
Suites – 12015 Harbor Blvd ,Garden Grove ,CA. 92840 
 từ ngày 19 /09/2012 đến ngày 23/09/2012 
      Chúng ta hội tụ về đây để gặp gở ,thăm hỏi nhau,trao đổi tu học và cùng nhau vung bồi ,phát huy đạo 
pháp.Và hơn hết là để tuỏng nhớ công ơn của Đức Thầy qua hóa trình hoằng pháp ,cứu độ chúng sinh  . 
       Để chào mừng Xuân Di Lặc ,chúng tôi,Trung Tâm Thiền Vô Vi vùng thủ đô Washington có một gian 
hàng “ Hái Lộc Đầu Năm “ : với hành ngàn kinh sách băng giảng của Đức Thầy được Kính Biếu. 
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       Với sự phối hợp cùng anh Thiên Tạo ,anh Quất ,anh Giáo ,quý bạn sẽ có những món quà tâm linh tốt 
đẹp vô cùng. Những băng DVD tân, cổ nhạc Vô Vi Karaoke tuyệt vời ,hình ảnh sáng đẹp ,lời ca ,tiếng nhạc 
thanh tao,qua những bài thơ, ý đạo của Đức Thầy.  
       Quý bạn có dịp nghe những lời giảng chân lý,siêu diệu, những lời nhắn nhũ , dạy dỗ tràn đầy tình 
thương của Đức Thầy với những MP3, đã được lọc âm thanh không còn tiếng ồn ,tiếng gió. Qua quá trình 
nhiệt thành,công phu làm việc của anh Quất ,anh Giáo  . 
       Chúng tôi chỉ xin giới thiệu một bộ MP3 khá đặc biệt ,có tên là “ Tinh Hoa Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp “. Tại sạo gọi là Tinh Hoa?, bởi vì bộ MP3 này gồm 3 dĩa ,chuyên chở tất cả bài giảng 
và vấn đạo của Đức Thầy về: Niệm Phật ,Soi Hồn,Thở Pháp Luân Chiếu Minh ,Thở Pháp Luân Thường 
Chuyển,Thiền Định,Xã Thiền, Lạy Kính Vô Vi . Đây là một bộ MP3 quý báu ,phối hợp với DVD Phương 
pháp công phu ,là một cẩm nang, làm hành trang cho hành giả Tu Thiên Vô Vi  .Ngoài ra bộ MP3 này cũng 
là món quà quý mà các bạn có thể dùng để làm quà biếu tặng bạn bè ,những người quen thân ,với mục đích 
giói thiệu pháp Thiền Vô Vi  . 
       Những bộ đặc biệt khác ,như:  

- Bộ (2-MP3) Khóa Học Khai Triển Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật.  
- Bộ (20-MP3 ) 200 bài thuyết giảng của Đức Thầy qua các thời đại.  
- DVD Thành quả tu học của Bạn Đạo Việt Nam. 

       Và nhiều tài liệu tu học quý báu khác đang chờ đợi kính biếu quý bạn  . 
       Với lý do Hái Lộc Đầu Năm ,hãy chờ xem bạn Hái được Lộc nào. Món quà đầu năm mà Đức Thầy 
muốn quý thương trau cho các bạn.  
       Lòng thành tâm,với những món quà tâm linh này ,mong được quý bạn nhiệt thành đón nhận , để cùng 
nhau khuyến khích ,hổ trợ đường tu ngày một thăng tiến hơn  . 
      Hẹn gặp lại nhau trong những ngày Tết Vô Vi  . 
      Kính gởi đến quý bạn lời chào thân mến nhất. 
 

Kính chúc quý bạn Thân Tâm An Lạc ,Tu Hành Tinh Tấn  . 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Vạn Vật Thái Bình  
 
Kính bái  
Võ Quang 
 

 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California 

Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách và DVD Vô-Vi    
 
10.08.2012 
 
Kính thưa quý bạn, 
 
  Tết Vô-Vi sắp đến, với gần 450 bạn đạo hội tụ từ khắp nơi về miền Nam Cali tham dự Đại Hội 
Chung Vui Hạnh Ngộ. Đây là một niềm vui lớn lao cho mọi người, và Tết thì không thể thiếu quà… 

Ban Kinh Sách xin hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn những món quà tâm linh sẽ kính biếu bạn đạo 
tham dự Đại Hội như sau: 
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Quà Lưu Niệm Đại Hội Chung Vui Hạnh Ngộ 2012 
 

1) Sách Địa Ngục Du Ký tiếng Việt với phần minh giải của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên   
 
2) Sách Địa Ngục Du Ký tiếng Anh với phần minh giải của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 
dịch ra Anh Ngữ  
** 2 bộ sách trên đã được soạn lại và trình bày trang nhã để quý bạn đọc và giới thiệu cho người 
thân, bạn bè, hoặc phổ biến tại các thư viện nơi mình cư ngụ. Đây cũng là một phương tiện để quý 
bạn giới thiệu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, vì Đức Thầy có nhắc nhở rất nhiều 
về pháp thiền Vô Vi trong các lời minh giải. 
 
“Những người xem Địa Ngục Du Ký nên xem nhiều, đọc nhiều để thức tâm nhiều 
hơn, thì con nguời từ từ sẽ trở về một thiện nhân tại thế, lúc đó mới sáng suốt và tìm con đường giải 
thoát cho chính mình” (Lời Đức Thầy) 
 
3) Bộ Phương Pháp Công Phu Thực Hành Tự Cứu gồm các phần sau đây: 

o DVD Phương Pháp Công Phu (tiếng Việt và Hoa) 
o DVD Phương Pháp Công Phu (tiếng Anh và Pháp) 
o CD Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật (băng Niệm Phật) 
o CD Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật (tiếng Anh) 
o 2 đĩa Vấn Đạo Thực Hành Tự Cứu với một trăm câu vấn đáp về thiết thực tu hành 
o CD Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật (tiếng Pháp do chính Đức Thầy đọc và giảng) 
o Booklet 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp về Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật. 

 
Bộ DVD Phương Pháp Công Phu là phương tiện giới thiệu phần thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp cho những bạn đạo mới tu hoặc những người muốn tìm hiểu về pháp môn này, đồng 
thời băng giảng Niệm Phật sẽ giúp cho bạn đạo tập Niệm Phật hiệu quả hơn. Các tài liệu tiếng Anh sẽ giúp 
cho quý bạn đạo trẻ không thành thạo tiếng Việt và những bạn đạo ngoại quốc. 
 
4)  Đặc biệt 1 USB Flash Drive với sức chứa 32 GB (gigabyte) đựng 40 điã CD băng giảng (tương đương 
722 bài giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên).  Vì số lượng có hạn, nên các bạn đạo ở Việt-Nam 
tham dự Đại Hội sẽ ưu tiên lãnh món quà này và phần còn lại sẽ được rút thăm làm quà cho bạn đạo tại Đại 
Hội. Với USB drive này, quý bạn có thể chuyển các bài giảng sang các máy MP3 player như iPod hay máy 
tương tự, iPhone hay các smartphone khác, máy iPad, máy vi tính v..v.. tùy sở thích của mình, hoặc tự làm 
đĩa audio CD thông thường để nghe khi lái xe v..v.. rất thuận tiện và gọn gàng. 
 
5) Bộ DVD Đại Hội Trí Tâm Tự Thức 2011 cho các bạn nào chưa có. 
 
Những bạn đạo không tham dự Đại Hội có thể liên lạc về  địa chỉ HAHVV Bắc California hoặc qua điện thư 
vovikinhsach@gmail.com để nhận các tài liệu trên. 
 
Trong tương lai, Ban Kinh Sách sẽ tiếp tục ấn tống các tài liệu sau đây: 

- Bộ Kinh A Di Đà gồm 20 điã DVD Đức Thầy thuyết giảng tại Khóa Học “Kinh A Di Đà”, Úc Châu, 
năm 1986, rất hữu ích cho bạn đạo nghiên cứu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. 

- Sách Phương Pháp Công Phu (Booklet) tiếng Anh. 
- Sách Phương Pháp Công Phu (Booklet) tiếng Việt 
 



  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 8/11 

Tùy theo nhu cầu của bạn đạo, chúng tôi sẽ chọn các tài liệu cần thiết để phổ biến và sẽ thông báo chương 
trình ấn tống cho quý bạn kính tường trên TBPTĐN. 
  
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.   
 

Sau đây là danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 1 tháng 3 năm 2012 đến ngày 
10 tháng 8 năm 2012. 
  
Tên Số Tiền Nhận 
Nguyễn Thanh Xuân (Texas)     10 USD  
Phan Bá Tâm (California)   150 USD  
Đỗ Thị Vân (California)     50 USD  
Đỗ Tracy & Trương Khải (Texas) 3750 USD  
Đào Khang (Hawaii)     50 USD  
Huỳnh Don (Texas)   400 USD  
Trần Văn Hữu (New Jersey)   150 USD  
Dương Thị Son (Virginia)     50 USD  
Trần Ngọc Dũng & Trần Hồng Hoa   (Massachussetts) 2000 USD  
Bích Ngọc (California)   100 USD  
Thi Thi Lai (Việt Nam)     20 USD  
Võ Nhàn Thanh (Texas)   100 USD  
Nguyễn Thị Phụng (California)   500 USD  
Lê N Liên (California)   100 USD  
Nguyễn Cúc (California)   200 USD  
Phạm Thị Huệ (Virginia)   100 USD  
Mai Kim Khuê (California)   100 USD  
Nguyễn Thị Hoa (Virginia)   100 USD  
Lâm Hồng Phát (California) 1000 USD  
Lâm Quang (California)   100 USD  
Nguyễn Học (California)     50 USD  
Nguyễn Tommy (California)     50 USD  
Nguyễn Jimmy ( California)     50 USD  
Đặng Cindy ( California)     50 USD  
Đặng Kevin ( California)     20 USD  
Nguyễn Brian (California)     20 USD  
Nguyễn Vivian ( California)     20 USD  
Nguyễn Kelly (California)     20 USD  
Nguyễn Jenny ( California)     20 USD  
Ẩn Danh  5000 USD  
Nguyễn Hạnh (California)     50 USD  
Đỗ Trung Hiếu (Texas)   620 USD  
Ẩn Danh 1800 USD  
Ẩn Danh    400 USD  
Nguyễn Dục Tú (California)  2000 USD  
Chị Ngọc (Ottawa)   300  USD 
 
 
Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về: 
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Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
Vo-Vi Friendship Association of Northern California    
 PO BOX 18304 
 San Jose, CA 95158 
 (Mọi phát tâm ấn tống, xin viết check tên  
 “Vo-Vi Friendship Association of Northern California” và gởi về địa chỉ trên.) 
 Điện thư (email): vovikinhsach@gmail.com 
   
Kính thư, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California  
Ban Kinh Sách 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo NGUYỄN VĂN MƯỜI sinh ngày 3 tháng 2 năm 
1941 đã từ trần ngày 8 tháng 8 năm 2012 tại Nam California hưởng thọ 72 tuổi được siêu thăng miền cực 
lạc.  Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.   
 
Ngày giờ thăm viếng:  Chủ nhật ngày 12 tháng 8 năm 2012, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa.  tại Peek Funeral 
Home.  Nếu bạn đạo nào muốn đi chung xin tập trung tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi lúc 10:30 a.m. để bạn 
đạo chúng ta cùng đến thăm và hướng tâm  cho bạn đạo Nguyễn Văn Mười. 
Cảm ơn quý bạn đạo, 

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali 
Minh Ðoàn 

 
BẠN ÐẠO VIẾT 

 
TRUNG TÂM THIỀN VÔ VI 

THỦ ĐÔ WASHINGTON – HOA KỲ 
5909 Woodcutter Way 
Columbia, MD. 21044 

Tel: 410-740-1072 
Email: voviwashingtondc@yahoo.com 

Web: www.vovimeditations.org 
 

Chào Mừng Tết Vô Vi 
2012 

 
Thủ Đô Washington ,ngày 8 tháng 8 năm 2012 

 
Chào quý bạn, 
 
       Hằng năm gần đến ngày Tết Vô Vi ,bạn đạo nôn nao trong lòng, chuẩn bị mọi thứ để tự thưởng cho 
mình những ngày thanh bình và hạnh phúc. Đi mua áo quần mới ,giày mới ,bóp mới….Luôn cả tư tưởng 
,gương mặt cũng mới luôn  .Tôi nhớ,có một lần ,gần đến ngày Đại Hội Vô Vi ,bạn đạo vùng Thủ Đô 
Washington đến thăm Đức Thầy ở Atlantic City , Đức Thầy thật vui vẽ vừa cười vừa nhìn chúng tôi nói: 
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Có quần áo mới để tham dự Đại Hội Tết Vô Vi chưa? Đức Thầy rất thích và mong muốn chúng ta có 
những ngày Tết Vô Vi thật đẹp, đẹp tất cả mọi mặt  . 
      Năm nào cũng vậy, bạn đạo tham dự Đại Hội Tết Vô Vi nhận rất nhiều quà tặng.Quà vật chất qua 
những Kinh Sách ,Băng Giảng  .Qua` tinh thần với duyên hạnh ngộ gặp lại bạn hữu xa cách lâu năm. 
Những câu chuyện vui bất tận.Những kinh nghiệm tu học được trau đổi lẫn nhau thật quý báu vô cùng. 
Và cùng nhau lại hẹn gặp nhau trong lần Đại Hội Tết Vô Vi Năm tới  . 
       Quý bạn nào chưa có dịp viếng thăm Thiền Viện Vĩ Kiên , đây là cơ hội tốt nhất ,thuận tiện nhất mà 
quý bạn không nên bỏ qua. 
       Quý bạn đạo Việt Nam ,nếu có điều kiện ,không quên có một chương trình tham quan 3 Thiền Viện 
Vô Vi ở dọc theo bờ biển miền Tây Hoa Kỳ. 
 
• Thiền Viện Vĩ Kiên , ở miền Nam California. Đang được tân trang rất đẹp.Là nơi mà ĐứcThầy 

đã thực hiện rất nhiều khóa tu học. Và hiện nay, mỗi năm đều có tổ chức khóa sống chung nhân dịp 
Giỗ Đức Thầy vào tháng 9  .  

• Thiền Viện Hai Không , ở miền Bắc California.Thiền Viện được xây cất trên một đỉnh núi ,nên 
khí hậu rất mát.Vói một hội trường ngoài tròi có mái che.Một khách sạn 7 sao,có thể cung cấp chổ 
ngủ cho khoảng 50 người.Môt khu vườn với khoảng 100 câyTáo,cây Lê . Một vòng đai Niệm Hành 
rất lý tưởng.Ngoài còn có Cốc Thầy và những khu nhà ở rất thoải mái với nhà bếp rất rộng rãi. Là 
nơi đã tổ chức Đại Hội Vô Vi” Tết Long Vân “ – 1989 . 

      Hiện nay, mỗi hai năm ,Thiền Viện Hai Không  đều có tổ chức Khóa Sống Chung  . 
• Thiền Viện Nhẫn Hòa , ở tận cùng phía Tây Hoa Kỳ ,thuộc thành phố Seattle ,tiểu bang 

Washington  .Một trong 10 thành phố có khí hậu tốt nhất Hoa Kỳ.Thiền Viện đã đuọc tu bổ hằng 
năm.Hiện nay đã có cỗng chào,có đường tráng nhựa trước cửa. Bao bọc Thiền Viện là một khu vườn 
rất rộng và đẹp như một công viên. Vói 6 nhà nghĩ mát ,5 hồ nước và một hòn non bộ thật đẹp. Bí 
mật của hòn non bộ này dành cho bạn đạo nào có dịp viếng thăm sẽ biết.Thiền Viện Nhẫn Hòa vẫn 
thường được người Mỹ địa phương xin vào xem và thưởng ngoạn . 
Là nơi đã tổ chức Đại Hội Vô Vi “ Tết Hồi Sinh “ – 1988  .Và hiện nay, mỗi năm đều có tổ chức 
Trại Hè Vô Vi ,một tuần từ đầu tháng 7,trong đó có chương trình du ngoạn rất thú vị như: leo 
núi,tắm suối nước nóng,thăm vùng núi lữa ,thăm viếng những khu phố lịch sử, v.v…. 
 
Ở Hoa Kỳ,chúng ta có ba Thiền Viện.Mỗi Thiền Viện, Đức Thầy chọn một nơi lý tưởng khác nhau . 
Một đặc biệt khác nhau, với nhu cầu Vô Vi tâm linh thiên định. 
Quý bạn nên đến viếng thăm để cảm nhận Vô Vi mầu nhiệm. Đừng để cơ hội trôi qua. 
 

Thưa quý bạn , 
            Quý bạn tham dự Đại Hội Tết Vô Vi năm nay, đừng quên ghé thăm gian hàng “ Hái Lộc Đầu Năm “ 
. Mỗi năm đều có những mặt hàng đặc biệt ,rất bổ ích cho hành trình Tu Học. Tất cả đều được Kính Biếu 
và chờ đợi quý bạn  . 
 
       Hẹn gặp lại nhau trong ngày Đại Hội Tết Vô Vi 2012 . 
       Thân mến gởi đến quý bạn lời cầu chúc Thân Tâm An Lac. Vạn Sự May Mắn  . 
 
       Nam Mô A Di Đà Phật 
       Vạn Vật Thái Bình  
 
Kính bái 
 
Võ Quang 
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THƠ BẠN ÐẠO 
              ĐƯỜNG VỀ 
Vô Vi thông pháp biết đường về 
Tự thức thông hành thanh tịnh lẹ 
Dũng hành mở trí hiểu tâm linh 
Hiểu minh hành giác dứt si mê 
Nội tạng khai thông tự tháo gở 
Tự minh thức giác tâm thanh nhẹ 
Hành trình tu học tiến thăng hoa 
Đắc pháp minh tâm khai bản thể 
Nghiên cứu triển hành luồng điển trụ 
Công năng tu luyện tây phương về 
Lục căn trần tiến hóa cùng tu 
Phát quang thanh điển mở khai huệ 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
14.07.12) 
                       ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        QUÁN THÔNG NGUYÊN Ý 
Thức tâm tu tiến hiểu tâm linh 
Khai mở nội tâm nội tạng mình 
Tu luyện thăng hoa nhờ sửa tiến 
Hướng thượng lo tu đạo pháp minh 
Hướng ngoại đấu tranh khó tiến hóa 
Thức tâm hành luyện hiệp chơn linh 
Lục tự Di Đà chìa khóa mở 
Lố bịch trong ta tháo gở minh 
Huynh đệ tỷ muội đều thấm thía 
Thấy rõ cơ năng tâm thức mình 
Tu luyện quán thông chỉ sáu chữ 
Khoa học huyền bí siêu diệu linh 
Nẻo hóc thần kinh khai lố bịch 
Quán thông nguyên ý đạt tu trình 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
18.07.12) 
                      ---- 
              LINH TỬ ƠI ! 
Nắng vàng một thoáng lại chiều tà 
Ngày tháng trôi dần cũng phải qua 
Điệp khúc thiền ca ve lột xác 
Hồn nhiên vui vẻ chút thanh nha ! 
 
Hè nhóm đi qua thu lại tới 
Cảnh đời lá rụng sắc vàng rơi 
Trụ sanh rồi diệt xoay tròn mãi 
Diệu pháp thiền tình tâm thức khơi. 
 
Thần thức xuyên qua hòa điển giới 
Ve sầu bỏ xác thổ về thôi 
Thiên tình cha mẹ là nguồn cội 
Đại điển cận kề linh tử ơi ! 
    Cà Mau 09/08/2012 
       Văn Phong 

 


