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Số:  1023  15 tháng 2 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám  26/05/2005 ñến 1/06/2005 
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 toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 thi ền ñường: 
 
1) Nhịn nhục là sao? 
2) Chuyện gì là quí nhứt ? 
3) Quí trọng là gì ? 
4) Nhớ thương mến cảm là gì? 
5) Những gì gọi là quí thương? 
6) Tại sao phải nhớ thương? 
7) Vô sanh bất tử là sao? 
 
 
 
 

Thanh Tònh 

 

Vaïn söû treân ñôøi laø khoâng coù 
Duyeân laønh hoïc hoûi töï laàn moø 

Thöïc haønh chaùnh phaùp duyeân coøn ñeïp 
Trí taâm thanh nheï chaúng quanh co 

 
Vĩ Kiên 
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1) San Diego, 26-05-2005  2: 36 AM 
Hỏi:  Nhịn nhục là sao? 
 
Ðáp :  Thưa nhịn nhục là phải vui tươi 
  Kệ : 
 Trí tâm mở rộng mới vui tươi 
 Khai triển tâm linh trình các giới 
 Tha thứ thương yêu xây dựng tiến 
 Bình tâm tiến hóa giải buồn phiền 
 

2) San Diego, 27-05-2005  1 : 55AM 
Hỏi :  Chuyện gì là quí nhứt ? 
 
Ðáp :  Thưa chuyện tu là quí nhứt 
  Kệ : 
 Phân minh ñời ñạo rõ chơn tình 
 Quí tưởng trời cao tự nín thinh 
 Biến chuyển vô cùng Trời chiếu phước 
 Hành thông chơn pháp hướng về Trời 
 

3) San Diego, 28-05-2005  11: 01AM 
Hỏi :  Quí trọng là gì ? 
 
Ðáp :  Thưa quí trọng là rất hữu dụng 
  Kệ : 
 Minh tâm kiến tánh là tin cậy 
 Trời chiếu quang minh rất rõ ràng 
 Tận ñộ tâm người thanh sáng suốt 
 Minh tâm kiến tánh thông ñời ñạo 
 

4) San Diego, 29-05-2005  6 : 00 PM 
Hỏi :  Nhớ thương mến cảm là gì? 
 
Ðáp:  Thưa nhớ thương mến cảm là thành thật 
thương yêu 
  Kệ: 
 Nhớ thương mến cảm là thật yêu 
 Trìu mến thương yêu thông ñạt ñược 
 Tiến hóa thâm sâu tự triển ñường 
 Khai thông trí tuệ tự quí thương 
 

5) Toronto, 30-05-06  12: 10AM 
Hỏi:  Những gì gọi là quí thương? 
 
Ðáp:  Thưa những gì quí mới gọi là thương 
  Kệ: 
 Duyên lành tốt ñẹp mới quí thương 
 Thực hành chánh pháp duyên Trời ñộ 
 Qui nguyên giềng mối mới chơn hành 
 Học hỏi không ngừng tự hướng thanh 
 

6) Toronto, 31-05-2005  
Hỏi:  Tại sao phải nhớ thương? 
 
Ðáp:  Thưa hợp duyên mới nhớ thương 
  Kệ: 
 Duyên lành tái ngộ tự nhớ thương 
 Khai triển chơn hồn vượt ác ôn 
 Thức giác chính mình chẳng còn nôn 
 Hướng thanh giải trược tự sanh tồn 
 

7) Toronto, 01-06-2005   
Hỏi:  Vô sanh bất tử là sao? 
 
Ðáp:  Thưa vô sanh bất tử là tiến hóa tự nhiên và hồn nhiên 
  Kệ: 
 Hồn giáng lâm tại thế hồn nhiên 
 Qui nguyên thiền giác tự an yên 
 Vô sanh bất tử Trời ban phước 
 Học hỏi vô cùng tự tiến xuyên 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

XUÂN TRỜI 
 

Xuân Trời thiên hạ ước ao 
Thanh cao diệu ngọt ñưa vào chơn tâm 

Cảm thông nguyên lý mừng thầm 
Thanh thanh diệu diệu siêu âm ñạt hòa 

Xuân vui trẻ ñẹp hồn Cha 
Người người hoan lạc thiết tha ñộ ñời 

Cảm minh Thiên Ðịa hợp thời 
Nhà nhà an lạc mở lời nhủ khuyên 

Khuyên hồn tự thức giao duyên 
Duyên Trời duyên Phật ở yên ñạt hòa 

Chẳng còn eo hẹp tâm ma 
Khai tâm mở trí chan hòa tình thương 

Xuân hành cảnh ñẹp như gương 
Xuân ñi xuân ñến xuân thương mọi người 

Khí thanh ban trợ rưới tươi 
Càn Khôn qui một xuân nơi tâm người 

Thấy xuân ướm nở nụ cười 
Không sanh không khắc người người lạc an 

Tình thương tâm ñạo vui bàn 
Thanh bình tự ñạt cảm an ñời ñời 

Chung vui thức giác hợp thời 
Quy về một mối hưởng nơi an nhàn 

Xuân vui xuân lại bạc bàn 
Cùng chung khai triển cùng an ñạo lành 

Xuân nay kết hợp ý thanh 
Xuân ban thanh khí cùng anh em hòa. 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

Cocoa, 24-12-1987 
 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH  21 
 

Còn siêu thanh tịnh thức tâm nhiều 
Khó khổ không thanh thức tỉnh siêu 

Trí ý thực hành trong tịnh giác 
Tâm minh trí sáng học chơn ñiều 

 
“Còn siêu thanh tịnh thức tâm nhiều”: 
Tu là phải trở về với thanh tịnh. Mà muốn ñạt tới thanh tịnh phải giải bỏ tất cả những trược khí trong nội 
tâm, nhiên hậu mới ñạt ñược thanh tịnh. Lúc ñó chúng ta mới hiểu ñược nhiều việc từ ñâu ñến rồi sẽ về 
ñâu. 
“Khó khổ không than phát triển siêu”: 
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Khó, khổ không bao giờ chúng ta than, chấp nhận, thực hành trong nhịn nhục, phát triển, thì mới thấy rõ 
siêu lý của Trời ðất. 
”Trí ý thực hành trong tịnh giác”: 
Dùng trí, dùng ý thực hành phát triển thì nó mới ñạt tới tịnh và giác và hiểu ñược. 
“Tâm minh trí sáng học chơn ñiều”: 
Tâm chúng ta hiểu, trí chúng ta sáng, chúng ta học những ñường lối ngay thẳng và không có gian xảo nữa.  
 
        Tu tiến tới thanh tịnh mới thật là tu. Tu còn tọc mạch thị phi chuyện người này chuyện người kia, chê 
ñạo này ghét ñạo nọ không phải là người tu. Người phá hoại không phải là người tu. Người xây dựng mới 
thật sự là người tu. Cho nên, chúng ta phải nhìn cảnh ñời, cảnh phồn hoa mỹ lệ, xảo trá lường gạt rất nhiều.  
 
        Cho nên có câu “Thế gian ñô thị giả” . Nhưng mà thôn quê chất phác tuy rằng sống mái nhà tranh 
nhưng mà lúc nào cũng thật thà trong cái nguyên lý có có không không của Trời ðất, nhịn nhục mà tiến 
hóa. Cho nên người tu phải dẹp tất cả những phồn hoa, xảo trá trong nội tâm và trở về với thực chất của 
chính mình, càng sống thanh nhẹ hòa hợp với nguyên khí thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ mà sống, hướng 
về ánh sáng siêu diệu của Bề Trên mà tiến mới thật là người tu. Nếu tu ñọc lại những ñiều cũ của người 
trước là không phải tu. Tu làm sao phát triển ñược tâm thức của chính mình mới là tu, không phải nhai ñi 
nhai lại chuyện cũ mà tu. Mà nhai không ñúng những lời siêu diệu ñó phải qua cơn khổ mới có, mà chúng 
ta sợ khổ và không muốn qua khổ và cầu xin cứu, chuyện ñó là sai lầm gấp bội. Nếu chúng ta bằng lòng 
nhịn nhục sửa tiến thì dễ dãi. 
 
        Chúng ta nhìn thấy người Vi ệt Nam của chúng ta ở hải ngoại, tới xứ người trong cảnh bơ vơ thiếu 
thốn, tiếng nói không hòa hợp ñược, sự nhịn nhục cũng chưa có học ñược ñầy ñủ, ñi làm cho người ta họ 
chỉ có ñè ñầu mình, và kỳ thị mình, nhưng mà chúng ta không nuôi dưỡng cái tinh thần nhịn nhục làm sao 
chúng ta hiểu tận tường ñược? Sự cống cao ngạo mạn của con người sẽ tự nó tiêu diệt nó mà chúng ta bình 
tâm nhịn nhục thực hành ñể tiến hóa, thấy rõ Thượng ðế gởi chúng ta xuống ñây học nhịn nhục. Mỗi gia 
ñình ñều phải nhịn nhục, mỗi người ñều phải nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa, kể cả Tiên Phật thiếu nhịn 
nhục cũng ñều thất bại thôi, nháy mắt rớt xuống ñịa ngục vì thiếu nhịn nhục và không phát triển ñược. 
 
        Vắng ánh sáng là tâm ñộng loạn. Chúng ta cố gắng giải bỏ tất cả những trược khí xung quanh nội tâm 
nội tạng dẹp bỏ hết thì tự nhiên ánh sáng nó bừng sáng. Sáng thanh nhẹ nó mới hòa với ánh sáng dịu thanh 
ở Bên Trên mà tiến hóa. Tu phải sửa mới tiến, phải giải mới mở, chớ không phải mang danh tu, tôi là 
người tu, phải cung phụng tôi, chuyện ñó không có! Trời Phật không có tâm ỷ lại nhân sanh.Thoát cảnh 
trần tục và tiến tới thanh giới Niết Bàn. 
 
        Nếu chúng ta không dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì không giúp ñược nhân duyên và không 
cứu ñược ai. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì chúng ta mới thanh nhẹ, lúc ñó mới cứu cửu huyền 
thất tổ của chúng ta bớt nạn tai.  
     
        Dốc lòng tu mới thật sự là báo hiếu, sửa tiến mới thật sự là phục vụ. Không sửa thì không có tinh thần 
phục vụ. Phải sửa tiến sáng suốt mới là phục vụ, lúc ñó mới có giá trị. Phần hồn là vô cùng bất diệt. Tại 
sao chúng ta không hành triển tới vô cùng bất diệt cho nó hòa hợp sự chơn giác của tâm linh mà tiến hóa? 
Tại sao còn nuôi dưỡng sự mê chấp, sân si, giận hờn? Thậm chí, người thường hỏi mình một câu cũng giận 
cũng tức là không ñược. Nếu chúng ta thanh nhẹ, chúng ta là ánh sáng từ bi, phải chiếu cho những người 
bơ vơ ñể nó có cơ hội tự thức thì mới là người thật tâm tu. Mượn ñạo tạo ñời, thì ñịa ngục có ghế chờ ngày 
xuống ngồi thôi, chớ không có chọn ghế ở thế gian, ghế tốt, ghế xấu. Tâm không tốt thì không chọn ñược 
cái ghế nào. Tâm phải tốt. 
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        Thực hành, thì nơi nào cũng tận ñộ. Không có ñòi hỏi, không có lập ngôi, không có làm ñịa vị tại thế 
gian. Vạn sự trên ñời là không. Lập ñịa vị ñể làm gì? Tạo khổ cho phần hồn chớ có ích gì ñâu! Mỗi mỗi 
hành ñộng của chúng ta không thức giác, không chơn chánh ñều có người ghi chép xung quanh chúng ta. 
Cho nên phải tự thức và cảnh tỉnh lấy chính mình, nghiêm chỉnh thực hành nghiêm luật vô sanh bất diệt 
mới tiến hóa tới ñạo mầu (5) tốt ñẹp, chớ không nên rêu rao rồi dùng bùa phép lại càng nặng nữa. Lợi dụng 
trong lợi dụng và thất bại trong lợi dụng sẽ có ở tương lai. Người tu phải hiểu hậu quả chớ không có nên 
bừa bãi nói bậy và hành sai. 
 
        Phải cương quyết sửa mình là chánh. Nhịn nhục sửa mình, khiêm nhường sửa mình mới là người thật 
tâm tu. Tưởng ta học ñược chút ñỉnh, tưởng ta là thành Phật tại thế gian rồi. Nhìn ñá cũng thành vàng, cái 
ñó là tự gạt! Sửa tâm tiến mới là chánh. Dùng bùa phép cũng là tự gạt. Bây giờ cho hay cách mấy một thời 
gian nào cũng phải tiêu. 
 
        Vạn sự trên ñời là không, rõ rệt! Mọi người phải hiểu và thức tâm, sửa mình trong chu trình tiến hóa 
hiện tại. Hiện tại chúng ta ñã có sự hiện diện trên mặt ñất là duyên may phước lớn của Thượng ðế ñã xây 
dựng và cho chúng ta học nhẫn, học hòa tiến thân. Nhiều người còn trách ðấng Toàn Năng sao ác vậy, cho 
chúng tôi xuống thế gian mà không hiểu tôi là ai, ñâm ra thù oán sanh làm bậy. Nếu Thượng ðế cho biết ta 
là ai, thì ta ñâu có dũng hành tu tiến mà tương lai chúng ta ñâu có dũng chí ở nơi thanh nhẹ thay vì ở ñộng 
loạn. Thượng ðế an bài mỗi mỗi ñều có trật tự chớ không phải không có trật tự. Mà người thế gian hiểu 
lầm, nhiều khi trách móc Ông Trời không có con mắt, tụi ăn cướp sao ñể nó giàu mà tôi chơn thật, thật thà, 
làm việc ngày hai buổi không ñủ ăn, tại sao? 
 
        Thượng ðế ñã giáo dục con người qua những cái có có không không mà thức tâm, hiểu ñược nguyên 
lý của bình ñẳng, hiểu ñược luật nhân quả ñể tiến thân là ñiều của Thượng ðế ñang dạy tất cả quần sanh, 
chớ không phải riêng một người nào, việc làm to lớn, thanh nhẹ, khai triển tâm linh, tận ñộ quần sanh. 
Không giờ giấc nào Thượng ðế không gần chúng ta, chỉ chúng ta thức tâm hướng về thanh tịnh, tức khắc 
hiểu ñược nguyên lý của Thượng ðế ñã tận ñộ quần sanh bằng cách nào. 
 
        Nhiều người không có dốc lòng tu sửa, có cái xác trần trược mà gia tăng trần trược, rồi tạo sự mê 
chấp ngu si cho chính mình, bí rồi, tạo hình ảnh bày người khác thờ chớ không hiểu giá trị của hình ảnh là 
cái gì? Khi tạo ñược hình ảnh phải có người siêu giác mà giải thích hình ảnh là cái gì thì cái hình ảnh ñó 
mới có giá trị. Bằng không thì ma quỷ xung quanh nó lên nó ngồi, nó cũng xưng nó là Thượng ðế, nó 
xưng nó là Quán Âm. Hiện tại ở Việt Nam và các xứ trên thế giới cũng có xưng danh ñủ thứ hết, nhập xác 
xưng danh ñủ thứ. ðó là ma quỷ chớ không phải Thần Thánh nào mà nhập cái xác ô trược hôi thúi!  
 
        Cho nên gần ñây Vô Vi có cái pháp súc ruột ñể cho các bạn thấy các bạn dơ dáy ở chỗ nào? Mất trật 
tự ở chỗ nào? Thức tâm mà hành triển hướng về thanh tịnh trật tự của Trời ðất mà tiến hóa. Bộ răng phục 
vụ bộ ruột nhưng bộ răng nào ñâu có phục vụ , thích khẩu mùi vị thôi, rồi ñè nén bộ ruột, bao tử, sanh bệnh 
chết. Không kịp sửa chữa lấy chính mình ñã mất rồi. Cho nên xác thân con người là quan trọng, một bộ 
kinh: vô tự chân kinh sống ñộng. Chịu tu là sẽ tiến. 
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI H ỮU VÔ VI HOA K Ỳ - NAM CALIFORNIA 
VUI XUÂN ẤT MÙI 2015 Tại Tr ụ Sở Xây Dựng Vô Vi - Nam California 

Kính thưa quý bạn ñạo, 
Nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California có tổ chức Vui Xuân tại Trụ Sở 
Xây Dựng Vô Vi ngày Chủ Nhật 22, tháng 2, 2015.  Chương trình Mừng Xuân Ất Mùi 2015 sẽ bắt ñầu 
như sau: 

• 10:00 AM – 11:00 AM: Học Mục Bé Tám 

• 11:00 AM – 12:00 Noon:  Thiền 

• 12:00 Noon – 1:00 PM: Sinh hoạt mừng xuân với chương trình ca nhạc do ca ñoàn Vô Vi trình 
diễn,  Nhận bài thơ lì xì ñầu năm của ðức Thầy, Sớ Táo Quân, ðốt Pháo, Múa Lân và dùng Tiệc 
Tết.  ðặc biệt năm nay Anh Ái sẽ chụp hình kiểu studio ñầu năm cho quý bạn ñạo, xin quý bạn ñạo 
ñến sớm ñể chụp hình và tham gia mừng xuân tại Trụ Sở. 
 

ðồng thời năm nay Hội cũng có một gian hàng biếu kinh sách vô vi cho ñồng bào trong khu Hội Chợ Tết 
Sinh Viên tại Orange County Fair trong 3 ngày Thứ Sáu 20, Thứ Bảy 21 và Chủ Nhật 22 tháng 2, 2015., 
kính mời quý bạn ñạo và gia ñình có dịp ñi Hội Chợ Tết, ghé qua gian hàng Vô Vi.  
Kính mong quý bạn ñạo và gia ñình tham dự thật ñông ñảo.  Thành thật cảm ơn quý bạn ñạo và kính chúc 
quý bạn ñạo cùng gia ñình hưởng một năm mới dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn.  
Trân Trọng Kính Mời 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California   
 

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM THI ỀN VÔ VI TH Ủ ðÔ WASHINGTON- HOA K Ỳ 
 

TRUNG TÂM THIỀN VÔ VI 
THỦ ðÔ WASHINGTON- HOA KỲ 

5909 Woodcutter Way 
Columbia,MD. 21044 

Tel: 410-730-5250 
Email: voviwashingtondc@yahoo.com 

 

Mừng Xuân Mới 

Ất Mùi 2015 
 

Mừng Xuân Di Lặc Ất Mùi 2015 ñến với Quê Hương ,Dân Tộc Việt Nam. 
Toàn thể Bạn ðạo Vô Vi vùng Thủ ðô Washington -Hoa Kỳ 

Chân Thành Kính Chúc Quý Bạn ðạo Vô Vi khắp nơi trên thế giới 
Một Mùa Xuân ,Một Năm Mới, 

Thân Tâm An Lạc 
Vạn Sự Như Ý 

 
     Vui Xuân,Tu Thiền ,Niệm Phật . Chúng ta cũng nên có thời gian thưởng thức vài bản nhạc tâm linh nhẹ 
nhàng,và thảnh thơi hòa mình vào những bức tranh trời xinh ñẹp cho ñời thêm tươi. 
     Trong kho tàng nghệ thuật tâm linh của Vô Vi ,chúng ta hiện ñang có khoảng 20 DVD KARAOKE 
Thiền Ca Cổ Nhạc và Tân Nhạc. Thưởng thức DVD KARAOKE Thiền Ca Vô Vi,chúng ta có cơ hội gặp 
lại ðức Thầy Kính Yêu ,bạn ñạo thân mến ngày nào.Và chúng ta sẽ nhận thấy Thượng ðế quá kỳ diệu khi 
thực hiện quá nhiều cảnh ñẹp thiên nhiên ban cho loài người.Nhiều bạn ñạo ở Nam CA lần ñầu tiên xem 



         Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 7/13 

ñược một dĩa DVD Karaoke Thiền Ca VôVi, ñã phải bật thốt lên rằng : sao mà hay và nhiều cảnh lạ, ñẹp 
ñến như thế này?Dĩ nhiên trên thiên ñàng thì mọi nơi ñều ñẹp quá chừng chừng rồi.Nhưng mấy ai chiêm 
ngưỡng ñược. Vậy thì,tại hồng trần ñược thưởng thức những cảnh ñẹp ,thần kỳ,có phải chăng ta cũng ñược 
nhiều phước ñức vậy! . Tóm lại,loài người chỉ có một con ñường duy nhất là phải ” Chuyên Tu “ ñể ngộ 
ñược nguồn hồng ân của Ngài.Hành Thiền chân chánh,phát nhiên ñại ngộ.  
     Kính mời quý Bạn ðạo thưởng thức chương trình Kính Biếu DVD KARAOKE  Thiền Ca Vô 
Vi  của chúng tôi hướng về quý bạn : 
 

1- DVD Karaoke Kỷ Nguyên Di Lặc 1 
2- DVD Karaoke Kỷ Nguyên Di Lặc 2 
3- DVD Karaoke Hồ Quảng Táo Quân 
4- DVD Karaoke Nhớ Ơn Thầy 
5- DVD Karaoke Tiếng Trống Dựng Xây 
6- DVD Karaoke Tiếng Trống ðại ðồng 
7- DVD Karaoke Chèo Thuyền Qua Sông 
8- DVD Karaoke Hồi Sinh Sum Vầy 
9- DVD Karaoke Tình Thương Bất Diệt 
10-  DVD Karaoke Hội Tụ Vinh Quang 
11- DVD Phim Nhạc Tô Lục Chuốc Hồng     

 

Thưa quý bạn , 
 

     Còn 10 DVD Karaoke Thiền Ca Vô Vi nữa sẽ ñược Kính Biếu trong lần  Kính Biếu kế tiếp. 
     Kính mong quý bạn có thời gian ñể thưởng thức những giây phút tuyệt vời trong ñời sống tâm linh của 
chính mình. 
 

Kính dâng ñảnh lễ Cha Trời, 
Hằng ñêm tạm cảnh, vung bồi chánh tâm . 

Nguyện về cảnh thật diệu mầu . 
Hồn rời xác tạm,khai màn Thiên cơ. 

 

Nam Mô A Di ðà Phật 
Vạn Vật Thái Bình 
 

Kính bái, 
Võ Quang 

BẠN ðẠO VIẾT 

Thủ ðô Washington-Hoa Kỳ, February 15-2015 
 

Bên Tách Cà Phê Nóng 
 

Mùa ðông nói chuyện Xuân 
 

Chào quý bạn, 
 

     Việt Nam ñang tiến lần vào mùa Xuân của năm 2015. Khi các bạn ñọc bài viết này,thì chỉ còn 4 ngày 
nữa ,ñồng bào Việt Nam ăn mừng mồng Một Tết Nguyên ðán .Nhằm vào ngày 19 tháng 01 năm 2015 



         Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 8/13 

.Trong khi ở Hoa Kỳ ñang ở vào mùa ðông. Mùa ðông ở Hòa Kỳ bắt ñầu từ 21 tháng 12 ñến ngày 19 
tháng 3-2015 . 
     Người Vi ệt Nam toàn là những văn hào.Câu văn bong bẩy,ý nghĩ thăng trầm.Tại sao nói là ĂN TẾT. 
Tuyệt diệu vô cùng. Người nông dân Việt Nam ,cuối tháng 12 âm lịch,sau khi mùa lúa xong,ñem lúa xây 
thành gạo ,ñem cất vào kho.Bắt ñầu nghĩ thảnh thơi,vui chơi liên tiếp một tháng trời cho bỏ ñi những ngày 
mệt nhọc cấy,cày.Cho nên,trong kho tàng văn học mới có Ca Dao như sau � Trích vài câu mà thôi ): 
 

Tháng Giêng là tháng ăn chơi, 
Tháng Hai trồng ñậu,trồng khoai,trồng cà. 

Tháng Ba thì ñậu ñã già, 
Ta ñi ta hái về nhà phơi khô. 

Tháng Tư ði tậu trâu bò, 
ðể ta sắm sửa làm mùa tháng Năm . 

 
      Trong khi người Vi ệt Nam vui Xuân ,hưởng TếT.Thật là xứng ñáng ,trong cảnh thanh bình của quê 
hương ,người nông dân chất phát,cần cù,là nền tảng cho một quốc gia phú cường .Việt Nam rất cần một 
ñời sống tự do,no ấm và hạnh phúc.   
      Tại Hoa Kỳ,thời gian này lại nằm trong mùa ðông lạnh lẽo.Trong mấy tuần vừa qua,một cơn bão tuyết 
tấn công miền ðông Bắc Hoa Kỳ.Nặng nhất là vùng New York và Boston.Có ngày lên ñến 16 feet.Còn 
vùng thủ ñô Washington ( bao gồm Virginia và Maryland )thì chỉ có khoảng 3 inches thôi. Sống ñâu thì 
quen ñó.ða số lại thích sống với không khí lành lạnh mới vui.Vã lại mùa ñông dễ ăn mặc lắm.Mặc làm sao 
cũng ñược,áo rách,áo xấu gì cũng ñược,bởi vì bạn chỉ cần khoác bên ngoài cái áo lạnh chần dần ,ñâu có ai 
thấy bên trong ñâu. 
     Trời lạnh như vậy,làm sao thưởng thức cái lạnh mùa ðông? Nhiều cách lắm các bạn ạ. Ta mặc áo ñủ 
ấm vào,ñi Niệm Hành ngoài trời thật là tuyệt vời. Hoặc ngồi trong nhà nhìn tuyết rơi,trên tay một tách cà 
phê nóng,hay một tách trà xanh nồng ấm,hay một lon bia thật lạnh…. 
     Uống cà phê hay trà xanh,phải nói và dùng tách mới lãng mạn và văn nghệ. Khi nói ly, là phải nói ly 
cà phê sửa ñá.ly trà ñá, mới thấy cái lạnh và cái ñã khát. Còn nói ñến bia là phải nói lon bia,mới có vẽ 
nghệ thuật và thú vị của một tay chơi biết uống bia .Mà muốn uống bia cho ngon,bia phải thật lạnh.Trước 
năm 1975 ,VN có phong trào uống bia ñông ñặc,rất ngon. 
     Ở Hoa Kỳ,nếu bạn sinh sống vùng miền Bắc và miền ðông ,mới thưởng thức ñầy ñủ bốn mùa tuyệt 
diệu mà Thượng ðế ban cho loài người.Nhiều bạn ở các vùng khác,hằng năm tìm cách qua thăm vùng 
ðông Bắc Hoa Kỳ ,ñể thưởng nghiệm lá vàng rơi, màu sắc tuyệt ñẹp ñủ màu của cây cảnh mùa Thu.Hoặc 
ñược du hành dưới những hạt tuyết rơi rất là lãng mạn ,tuyệt vời của mùa ðông. Cảm giác tuyết rơi dịu 
dàng trên ñầu bạn ,trên áo bạn ,sao mà sướng và ñã quá ñi thôi. Nếu bạn lái xe,trước mắt bạn tuyết rơi bay 
lất phất,sao mà ñẹp vô cùng. Mùa ðông, vào một buỗi sáng ñẹp trời, mà làm một tô phở thật nóng, ôi chao 
không gì sướng cho bằng .Lại thêm một tách cà phê nóng nữa,thật là một ngày hạnh phúc tròn ñầy  .    
     Nhưng dù sao ở Việt Nam vẫn sướng hơn. Mùa Xuân là mùa ñoàn tựu gia ñình. Cha Mẹ anh em con 
cháu quay quần bên nhau thật là ñầm ấm hạnh phúc. Lời chúc mừng,quần áo mới,tiếng cười rộn rang,dâng 
lên nổi lòng từ bi,thương yêu quên hết hận thù. Bản chất của người VN là thương yêu,tha thứ cho 
nhau,ñùm bọc lẫn nhau. Cho nên người VN mới có huyền thoại một mẹ trăm con:Con Rồng Cháu Tiên.Và 
do ñó mới có ðại Danh Từ : ðồng bào.Tất cả cùng một bọc mà sanh ra, anh em với nhau hết mà  .  
     Chúng ta ñang sống trên một ñất nước Tự Do,ñầy ñủ vật chất ,tinh thần thoải mái.Chỉ mong ước sao 
cho tất cả mọi người ,không riêng gì người Vi ệt Nam ,ñược cơm no ,áo ấm. Sống cho hoàn tất ñầy ñủ 
nghiệp lực của ñời người  . 
    Chúng ta thật là may mắn,thật là ñại phước ñức lắm mới ñược bước vào con ñường Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp.Và từ ñó chúng ta có tất cả mùa Xuân trong ta. Mỗi ngày ,mỗi giỡ,mỗi khắc, là mỗi 
ngày ,mỗi giờ,mỗi khắc ñược hạnh phúc,ñược bình an. 
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     Trong mỗi con người của chúng ta ,có tất cả Bốn Mùa trong vũ trụ.ðược thể hiện qua những trạng thái 
nóng giận,thương yêu,buồn tủi hay vui vẽ. Nhờ Tu Thiền,chúng ta biết ñược những trạng thái và nhu 
cầu,ñể mà luôn luôn cầu tiến. 
     Hòa mình vào mùa Xuân quê hương,dân tộc.Chúng ta ,người Tu Thiền Vô Vi,ñến nơi nào cũng là mùa 
Xuân.Nói câu nào cũng là lời Xuân chan chứa . Làm việc gì cũng là Hoa Xuân tỏa rộng ,ñầy ấp ñối với 
mọi người. 
    ðó mới là hiện thân của người Tu Thiền Vô Vi.  
    Kính chúc quý bạn một mùa Xuân Thương Yêu và Hạnh Phúc. 
 

Kính gởi Bạn Hiền ở khắp nơi, 
Xuân ñến,Xuân ñi ,vẫn Bạn Hiền. 

Gặp nhau, thương nhau và quý mến, 
Ngàn năm muôn cõi vần Bạn Hiền  

 
Kính bái, 
võquang 

 

Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 34, năm 2015 
“H ọc Và Hành” 

Khách Sạn Atlanta Marriott Marquis, Atlanta, Georgia 
Từ 20 tháng 9 ñến 25 tháng 9 năm 2015 

Ngày 13 tháng 02 năm 2015 
Kính gởi quý bạn ñạo, 

Năm nay, bạn ñạo ñã ghi danh tham gia ngày hậu ñại hội và viếng thăm Georgia Aquarium rất 
ñông, nên hiện nay, BTC ñã sử dụng hết số phòng cho ñêm 24.09.2015 tại Khách Sạn Marriott Marquis.  

Vì Khách Sạn Atlanta Marriott Marquis có một nhóm lớn tổ chức conference trong ngày ñó và họ 
không còn phòng cho ñêm 24.09.2015, chúng tôi ñã thương lượng với khách sạn HYATT Regency ngay 
bên cạnh ñể lấy thêm phòng cho bạn ñạo cần ở thêm 1 ñêm ñể tham gia hậu ñại hội. Từ Khách Sạn 
Marriott bước sang Khách Sạn Hyatt Regency rất gần, bạn ñạo ñi bộ trong nhà kính có che nắng mưa, 
không quá 3 phút. Vào sáng ngày 24.09.2015, quý bạn có thể check-out phòng tại Marriott, và cất hành lý 
trong phòng riêng cho Vô-Vi, và sau khi ñi chơi về thì lấy hành lý và check-in phòng tại Hyatt Regency 
(check-in sau 3 giờ chiều). Phòng họp cho ñêm hậu ñại hội vẫn ở tại Atlanta Marriott Marquis, và từ phòng 
họp ñến Khách Sạn Hyatt Regency chỉ vài phút ñi bộ trong nhà. 

Ngoài ra, vì tháng 9, các khách sạn tại trung tâm ATLANTA rất ñông khách tham dự các hội nghị, 
xin quý bạn quyết ñịnh sớm và ghi danh càng sớm càng tốt, ñể bảo ñảm có chỗ như ý, vì số chỗ có giới 
hạn. 

Thành thật cảm ơn quý bạn, 
Ban Ghi Danh 
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Phiếu Ghi Danh – V1  
(xin ñiền mỗi người một phiếu) 

 
ðẠI HỘI VÔ VI QU ỐC TẾ KỲ 34 “HỌC VÀ HÀNH”  

Atlanta Marriott Marquis, Atlanta, Georgia, USA 
20.09.2015 – 25.09.2015 

 
Họ / Tên (theo passport):     Nam : [  ]     Nữ : [   ] 
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :     Quốc Tịch :    
ðịa chỉ :    Thành Phố :   
Tiểu Bang:    Số vùng (Zip code) : Quốc Gia:    
Email:   ðiện thoại nhà:   ð.T. di-ñộng :   
Thuộc Thiền ðường / HAHVV : 
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):   ðiện thoại:    

 
Ghi Danh ðại Hội (5 ngày 4 ñêm tại Atlanta Marriott Marquis 20.09.2015 -  24.09.2015 cộng với 3 bữa  
ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong khách sạn) 
 

Phòng   Lệ Phí ðại Hội cho 1 người Tổng Cộng 
    

    

Phòng 4 người Người Lớn 560 USD  

Phòng 3 người Người Lớn 620 USD  

Phòng 2 người Người Lớn  735 USD   
    

Phòng 1 người Người Lớn 1080 USD    
  Thứ  

 Tối ña 2 Trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 2 người lớn 

 225 USD  

    

  

Ghi Danh ðại Hội Và Một Ngày Hậu ðại Hội Và Du Ngoạn tự túc (6 ngày 5 ñêm từ 20.09.2015 - 25.09.2015 
cộng với 3 bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong khách sạn Atlanta Marquis Marriott)  
4 ñêm tại Hotel Atlanta Marquis Marriott và 1 ñêm 24.09.2015 tại HYATT Regency ngay cạnh Marriott.  

 

Phòng   Lệ Phí ðại Hội cho 1 người Tổng Cộng 
    

    

Phòng 4 người Người Lớn 610 USD  

Phòng 3 người Người Lớn 685 USD  

Phòng 2 người Người Lớn 825 USD   
    

Phòng 1 người Người Lớn                   1255 USD    
  Thứ  

 Tối ña 2 Trẻ em dưới 12 t. 
*Chung phòng với 2 người lớn 

225 USD  

    

 

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau 

 

** Ch ỗ ở trước và sau ðại Hội : Khách sạn Atlanta Marriott Marquis (giá phòng ñã tính 16% thuế và bao 
gồm complimentary wi-fi /internet trong phòng – giá thông thường $14.95 cho internet mỗi ngày, không có ăn 
sáng) 
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 Người Lớn 1 ðêm 
mỗi người 

ðêm 
17.09.2015 

 

ðêm 
18.09.2015  

ðêm 
19.09.2015  

Tổng Cộng 

Phòng 4 người  45 USD          

Phòng 3 người 60 USD     

Phòng 2 người 85 USD     

Phòng 1 người 170 USD       
** Tr ước và sau ðại Hội: Tr ẻ Em 12 tuổi tr ở xuống ở chung phòng 2 hay 3 người lớn miễn phí (tối ña 4 người một phòng) 

 
Xin ch ọn loại 
phòng n ếu ở 
phòng 2 ng ười (cả 
2 loại phòng kích 
thước giống 
nhau. Phòng 2 
giường nếu ở 3 
hay 4 người) 

King Room (1 giường ñôi 
lớn) 

  Double Bed Room  (2 giường 
double) 

 

Xin chọn nếu ở lại 
hậu ñại hội  

Muốn ñi xem Georgia 
Aquarium     

 Không muốn ñi xem Georgia 
Aquarium   

 

               
  Xin xếp chung với: L�u ý : B �n ñ�o � cùng phòng ph �i ch�n cùng m �t package  ( d � h	u ñ�i 

h�i và ñi tour ho 
c không d � h	u ñ�i h�i). 
1    
2  
3  
 

1. Ghi Danh ðại Hội 
 

� Lệ Phí ðại Hội Tr ẻ Em 12 tuổi tr ở xuống ở chung phòng 2 hay 3 người lớn. 
Nếu phòng 3 người lớn, tối ña thêm 1 trẻ em trong phòng. Nếu phòng 2 người lớn, tối ña thêm 2 trẻ 
em trong phòng. 
Trẻ em trên 12 tuổi, tính giá người lớn. 
Trẻ em 12 tuổi trở xuống ở chung với phòng 2 hay 3 người lớn tính giá theo bản dưới ñây. 
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người. 3 người lớn tính theo giá tiền phòng 3 người. 
 

Phòng Giá tiền/ Mỗi người lớn Giá tiền / Mỗi tr ẻ em 
2 người lớn 
1 trẻ em 4–12 t 

735 USD hoặc 825 USD nếu chọn 
package 6 ngày  

225 USD   

2 người lớn 
2 trẻ em 4–12 t 

735 USD hoặc 825 USD nếu chọn 
package 6 ngày 

225 USD 

3 người lớn 
1 trẻ em 4–12 t 

620 USD hoặc 685 USD nếu chọn 
package 6 ngày 

225 USD 

3 người lớn 
1 trẻ em dưới 4 t 

620 USD hoặc 685 USD nếu chọn 
package 6 ngày 

Mi ễn Phí   

2 người lớn 
2 trẻ em dưới 4 t 

735 USD hoặc 825 USD nếu chọn 
package 6 ngày 

Mi ễn Phí   

2 người lớn 
1 trẻ em dưới 4 t 

735 USD hoặc 825 USD Miễn Phí 

 
 

� Cách ðóng Lệ Phí 
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Chúng tôi xin ñề nghị chương trình trả làm 2 lần ñể thuận tiện cho quý bạn nếu cần thiết.  
            Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn ñã trả hết lệ phí.  Quý bạn cũng  
            có thể ñóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.   

 
Phòng  ðợt 1 ñóng trước 

1.03.2015 
ðợt 2 ñóng hết tr ước 

1.05.2015 
Phòng 4, 3 hay 2 người Người Lớn 300 USD   Phần còn lại 
Phòng 1 người Người Lớn 500 USD   Phần còn lại 
   Trẻ em 4-12 t 100 USD   Phần còn lại 

 

H�n chót ghi danh và ñóng l � phí : 1.05.2015 (ho 
c s�m hơn n�u h�t 
ch�) 

Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 5 
năm 2015.  Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1.05.2015, chúng tôi 
không bảo ñảm còn chỗ và giữ ñược giá ñặc biệt này. Vé vào Georgia Aquarium 
không thể hủy bỏ sau ngày 1 tháng 6 vì BTC phải ñặt vé trước. 
 

� Chương trình sơ lược 
 

Ngày Chương Trình Sơ Lược Bữa ăn 
Chúa Nhật 20.09.2015 Nhận Phòng sau 4 giờ chiều 

Tối : Hướng dẫn tổng quát  
         Thiền chung  

 

Thứ hai 21.09.2015 Khai mạc ðại Hội; 
Chương trình Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Thiền chung. 

3 bữa ăn  
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách 
sạn 
  

Thứ ba 22.09.2015 Chương trình Tu Học (sẽ có chi tiết sau). 
Thiền chung. 

3 bữa ăn  
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách 
sạn 
 

Thứ tư  23.09.2015 Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy;  
Chương trình sẽ có chi tiết sau. 
Tối: Bế mạc ðại Hội và Chụp hình lưu niệm. 
 

3 bữa ăn  
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách 
sạn 

Thứ năm 24.09.2015 1/ Bạn ñạo ở thêm hậu ñại hội ñược hướng 
dẫn xem Hồ Cá Georgia Aquarium(một trong 
những hồ cá lớn nhất thế giới), họp hậu ñại 
hội và thiền chung (8pm – 1giờ sáng). 
2/ Bạn ñạo ra về nếu không dự hậu ñại hội 
và trả phòng trước 12 giờ trưa 
 

 Bạn ñạo ở thêm ñêm 24.9.2015 
tại Hyatt Regency xin check out 
trước khi ñi chơi và cất hành lý 
tại phòng của Vô-Vi. 

Thứ sáu 25.09.2015 Trả phòng trước 12 giờ trưa 
Bạn ñạo ra về 

 

 
� Phiếu ghi danh và lệ phí ñại hôi xin gửi về: 
 

Tất cả lệ phí tham dự ðại Hội xin tr ả bằng US Dollars (USD) 
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Bạn ñạo tại Nam Cali 
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc : 
Tr�n L� Quyên  (Tel: 714-414-2849 / Email: myquyen11@yahoo.com) 
Nguy�n Kim Anh (Tel: 714-580-5388 / Email: anguyen30003@yahoo.com) 
��a ch� :  Tr� S� Xây D	ng Vô Vi 
P.O. Box 2045, Westminster, CA 92683  / Tel. (Tr� S�):  (714) 891-0889 
 
Bạn ñạo tại Bắc Cali   
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về ñịa chỉ: 
Thu Ton (Tel: (408) 937-1664  / Email : lthumail@gmail.com 
c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California 
P.O. Box 18304  
San Jose, CA 95158- U.S.A.    

 
Bạn ñạo tại Mỹ (ngoài Cali),  Canada   
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về ñịa chỉ: 
Mai Nguyen 
PO BOX 406 
OROVILLE- CA 95965- USA 
Tel: (714) 598-7291  Email: ghidanhdh2011@gmail.com 
 
Bạn ñạo tại Âu Châu (có thể ñóng tiền Euro) 
Xin ñóng tiền và gửi phiếu ghi danh về ñịa chỉ:   
Association VOVIFRANCE 
C/o HUYNH 
178, rue de l’Université,      
75007 Paris, FRANCE       
Tél : (0)1 45 50 29 12,  Email : vovifrance@yahoo.fr  

Ngân phiếu xin ñề tên Association Vovifrance 

Bạn ñạo tại Úc Châu   
Và Bạn ñạo tại Á Châu (Việt Nam) 

        Chị Wan Thi Bích Liễu 
39 Glenmore Street 
Macleod, Victoria 3085, Australia 
Email:  ihsanlie@tpg.com.au 
Tel. 61 3 9432 2690 
Tel. di ñộng 61434144976 
Bạn ñạo tại Á Châu (Việt Nam) 
Ch� Tr�n Th� Ng
c Th�y 
Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com   

     
2. Chuyển Vận Xin xem phiếu chuyển vận. 
 

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin ñề tên:  
VoVi DFW Friendship Association  


