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Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 

 
 

Qui Hội 
 

Qui hội tình người xoay chuyển tiến 
Quán thông tự thức rõ các miền 

Nguyên lý Trời ban không dấy động 
Thực hành chánh pháp tự mình thông 

 
 

Vĩ Kiên 
 
 

 
Mục Bé Tám từ  04/02/2006 đến 10/02/2006 

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị 
tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo 
Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông 
chiều hướng phát triển của tâm linh.   
Kính bái, 
Bé Tám 

 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường 

 
 
 
1) Ðường đi chông gai làm sao tiến tốt? 
2) Ðường thấp có sao không? 
3) Tiểu đường khi trồi khi sụt có sao không? 
4) Chuyện gì là quan trọng? 
5) Tu sao được tiến hóa nhanh hơn? 
6) Muốn lên cao hơn nữa thì phải làm sao? 
7) Trời Ðất động thì phải làm sao? 
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1) San Diego, 04-02-2006  1: 50 AM 
Hỏi:  Ðường đi chông gai làm sao tiến tốt? 
 
Ðáp:  Thưa đường đi chông gai phải dày công 
  Kệ: 
 Dày công sẽ vượt qua mọi trở ngại 
 Chuyển hóa thâm sâu rõ nhiệm mầu 
 Ðường đi chính mình hành chơn pháp 
 Hóa giải tâm thân rõ nhiệm mầu 
 

2) San Diego, 05-02-20064: 05 PM 
Hỏi:  Ðường thấp có sao không? 
 
Ðáp:  Thưa đường thấp vừa đủ là tốt 
  Kệ: 
 Có không không có chuyển tâm linh 
 Thức giác bình tâm tự cứu mình 
 Uyển chuyển vô cùng tâm ổn định 
 Khai triển vô cùng tự mình minh 
 

3) San Diego, 06-02-2006  6: 15 AM 
Hỏi:  Tiểu đường khi trồi khi sụt có sao không? 
 
Ðáp:  Thưa tiểu đường khi trồi khi sụt là do sự ăn 
uống có chất ngọt nhiều hay ít đó thôi 
  Kệ: 
 Thực hành chánh pháp chẳng bồi hồi 
 Tùy duyên học hỏi tùy duyên tiến 
 Thâm sâu duyên đạo cần học hỏi 
 Thức giác tự tu chẳng đua đòi 
 

4) San Diego, 07-02-2006  12: 00 AM 
Hỏi:  Chuyện gì là quan trọng? 
 
Ðáp :  Thưa chuyện chết người là quan trọng 
  Kệ : 
 Chưa giác chưa thông tự hại người 
 Khó tin khó tưởng đường hữu ích 
 Tự giác chuyên tu cứu được người 
 Mưu tâm xây dựng hơn phá hoại 
 

5) San Diego, 08-02-2006  1 : 30 AM 
Hỏi :  Tu sao được tiến hóa nhanh hơn? 
 
Ðáp :  Thưa tu dày công sẽ được tiến hóa nhanh 
hơn 
  Kệ : 
 Thành tâm hướng thượng gom điển tu tiến 
 Thầm tu thanh tịnh triển trực giác 
 Quí tưởng Trời cao rộng thênh thang 
 Qui y Phật Pháp thành tâm tiến 
 

6) San Diego, 09-02-2006  0: 45 AM 
Hỏi :  Muốn lên cao hơn nữa thì phải làm sao? 
 
Ðáp :  Thưa muốn lên cao hơn nữa thì phải dầy 
công hành pháp 
  Kệ : 
 Tu tiến khai thông tự tiến bền 
 Hạnh đức tràn đầy duyên tự độ 
 Thành tâm tu tiến tự mình vô 
 Khám phá tràn đầy duyên Trời Phật 
 

7) San Diego, 10-02-2006  0 : 55 AM 
Hỏi :  Trời Ðất động thì phải làm sao? 
 
Ðáp :   Thưa Trời Ðất động thì phải nhịn nhục tối đa để tìm hiểu trong sáng suốt 
  Kệ : 
 Thiên cơ chuyển động để dạy đời 
 Tự mình thức giác tự xa rời 
 Dũng mãnh tự tu càng vượt khỏi 
 Nguy hiểm không còn trong thanh tịnh 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

SỰ GIÁO DỤC CỦA BÊN TRÊN 
 

Các bạn không nên tin nơi ai hết, chỉ nên tin nơi khả năng của các bạn tự tu tự giải, và cái thanh 
điển tự có của các bạn càng ngày càng bồi dưỡng, vun bồi nó càng ngày càng thanh rồi nó tiếp thu cái 
thanh ở bên trên. 

Còn chuyện đời bạn đạo phỉnh bạn đạo cũng có nữa. Cái đó tôi biết, nói láo với bạn đạo cũng có 
nữa, cái đó tôi biết. Nhưng mà tôi đã dặn rõ là không nên tin! Mà nếu các bạn tin, và các bạn bị gạt, 
nhưng mà gạt rồi lại không gạt, bởi vì các bạn có công phu, rồi các bạn có cơ hội giải cái đó cũng là đạt, 
cũng tiến nữa. Có công phu là được, thấy không? Ðừng có sợ cái gì hết, rồi các bạn sẽ học tới cái dũng 
dễ dàng. 

Bởi vì người ta, người tu ở những cái pháp khác, do ông thầy điểm đạo, bạn kia là chức gì ở trên 
Trời, rồi phải phân chia ra đừng có cho lộn xộn người này người nọ. Tại sao cái vô vi này có lộn xộn hết 
trọi? Trong cái lộn xộn đó mà không lộn xộn. Ngồi chung nói chuyện đụng chạm lu bù nhưng mà không 
lộn xộn. Bởi vì sau cái thời công phu của các bạn, cái sự giáo dục vô vi bên trên thanh điển chúng tôi có 
làm việc cho các bạn chúng tôi biết, không có kẹt bởi. .. đâu mà sợ. 

Dù cho có bạn đạo mánh lới này kia kia nọ gạt, cũng không sao. Nhưng mà rốt cuộc mình biết rồi, 
hễ khi mình biết rồi, mình đem cái từ điển mình chiếu hóa cho nó, nó phải sửa đổi cái tánh gian manh 
của con người ở thế gian, nó phải có. Bởi vì nó xuống đây, nó nhập vô cái cơ thể, nó học cái ác trược, 
học cái hung hăng trước rồi nó mới tiến tới cái đạo đức sau. Mà bây giờ chúng đã qua cái quá trình hung 
hăng đó rồi, chúng ta tiến tới cái đạo đức, thì tự nhiên gặp thằng hung hăng nó phải gạt một cú. Chắc 
chắn nó phải có những cái vụ đó. 

Nhưng mà cái đó là cái thử thách, thử tâm chúng ta, coi cái tâm chúng ta có động không? Trong 
cái lúc đó, mà họ đã làm như vậy, cái đó có giá trị không? Không có giá trị cho họ, nhưng mà có giá trị 
cho chúng ta. Bởi vì chúng ta tìm hiểu rằng, chúng ta không động vì chúng ta mất cái món đồ đó. Nếu 
mà chúng mất món đồ đó mà chúng ta động theo món đồ đó, chúng ta đâu có tu làm chi uổng công, thấy 
không? Thì ta cũng như người bình thường vậy. Ta đau khổ vì món đồ đó ta không phải người tu. Ta 
mất món đồ đó và ta cảm hiểu món đồ đó nó sẽ giúp đỡ những người ăn cướp ăn dựt của chúng ta, rồi 
chúng ta đem cái tư tưởng lành cho nó qua khỏi cái giai đoạn đó, rồi nó tiến tới cái giai đoạn đạo đức, 
thì thằng đó không còn ăn cướp nữa. 

À... cho nên tu bên vô vi nó không làm việc trước con mắt phàm, nhưng mà nó làm việc ở trong 
giới thanh tịnh kinh, hóa giải tâm hồn của con người, dùng cái thanh điển giáo dục con người, chứ 
không có dùng cái hiện thực ở trước mắt. Nhưng mà cái hiện thực trước mắt ai giáo dục? Cũng là cái 
phần điển của trung thiên Ngọc Hoàng đã giáo dục. 

-Cho dụng chạm đó, thấy không? 
-Cho khổ đó, thấy không? 
-Cho đau đớn đó, thấy không? 
-Cho vui đó, thấy không? 
Ðó là đạo giáo dục các bạn!! 
Rốt cuộc các bạn xuống đây học không chứ các bạn có làm cái gì đâu? Khi mà các bạn đụng phải 

một sự đau khổ, là các bạn thấy một bài học trước mắt. Các bạn phải trả bài, phải trả trong cái từ bi sáng 
suốt cái bài đó mới được chấm điểm. Ði trong cái đường lối Bi Trí Dũng ở bên trên mới chấm cho các 
bạn. Mà các bạn làm lôi thôi chút đỉnh rồi kêu người ta chấm, rồi kể ơn với ông Trời, ông Phật. Cái đó 
không được; cái đó không ai chấm, không ai chứng! 
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À... cho nên các bạn tu, phải nhớ rằng chúng ta đang hành ở trong bi trí dũng để tiến thẳng lên 
trên. Ở dưới thế gian thì chúng ta đầy đủ tinh khí thần chúng ta mới làm con người xứng đáng, còn ở bên 
trên các bạn phải có cái luồng điển bi trí dũng các bạn mới trở về một chơn nhơn ở thiên cảnh. 

Cho nên cố gắng tu để đạt tới, đời đạo song tu, sắp đặt cho các bạn. Cơ hội này là ân xá tất cả 
những tội lỗi của các bạn để tu. Các bạn gặp những cái nghiệp quả nặng hiện tại để trả quả, rồi các bạn 
tiến thêm. Chấp nhận đi để tiến chứ không có cái gì hết.  

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
Xin Quý Bạn Đạo hướng-tâm cầu-nguỵên cho em gái của Đạo-Hữu Jacqueline LEGEAY, nhũ-danh 
Geneviève LEGEAY vừa từ-trần ngày 13 tháng 03 năm 2006 tại Créteil (France), hưởng thọ 48 tuổi.   
     Thành Thật Cám Ơn. 
     Toàn-thể Bạn Đạo Hội Ái-Hữu Vô-Vi Pháp-Quốc xin chân-thành phân-ưu cùng Đạo-Hữu Jacqueline 
LEGEAYvà cầu-nguyện hương-linh Geneviève LEGEAY sớm được Siêu Thăng Tịnh Độ. 
  
Hội Ái-Hữu Vô-Vi France. 

 
THƠ 

         
             NƯỚC LỬA 
Lục phủ khai thông nước lửa đồng 
Thân tâm thanh tịnh trí khai thông 
Khai dòng Cam Lộ nuôi năm tạng 
Khí điển tương giao sắc ánh hồng 
Lập hạnh từ bi đồng độ chúng 
Thăng hoa tâm tánh hướng về không 
Chơn kinh vô tự lo tu sửa 
Trật tự trong ngoài có Chủ Ông. 
        Dĩ An, 26-08-2005 
         NGUYỄN HIỀN. 
                === 
   NGỰA HOANG LẠC LỐI 
Nhuệ khí tiêu tan bởi tiếng đàn 
Ngựa hoang lạc lối bước lang thang 
Tánh còn hiếu động sanh cao ngạo 
Nên chịu cô đơn chốn địa đàng 
Tinh tấn hành thiền tầm lý đạo 
Ðam mê tình dục khí tiêu tan 
Hành đạo Tinh Ba không thể thiếu 
Linh quang tỏa sáng đạo đời an. 
         Dĩ An, 27-08-2005 
          NGUYỄN HIỀN. 

==== 
CHUYỆN HỒ GIA TRANG 
 
Mỗi tuần dự hội Bàn Ðào 
à giữa đời vật chất, chứ sao bây giờ 
Thế mà hạnh phúc người ơi 

Ðến đây điển rút dật dờ đầu ai 
 
Chạnh lòng thanh điển ngất ngây 
Vỡ tan oán giận ! 
Ðến đây nói cười 
Gặp ông Lẩm Cẩm vui tươi 
Con Trời cháu Phật cùng cười nhe răng 
 
Mỗi tuần được đải uống ăn 
Nào cùng vui trọn 
mỗi lần đến đây 
Sơn hào hải vị, trái cây 
Răng còn hay mất cứ nhai thỏa tình 
 
Bây giờ đến mục linh tinh: 
Bạn nào thắc mắc về Kinh 
Ráng tu thì biết 
Trong mình đó thôi 
Là Kinh Vô Tự của Trời 
Dầy công tu tập vốn lời Trời ban 
 
Bạn nào “có chửa, có mang” 
Làm sao có được, bàng hoàng “có thai” 
Có thai cùng với ai đây?  
Có thai mà mặt với mày sáng choang 
 
Tìm ông Lẩm Cẩm bạc bàn 
Bây giờ “có chửa có mang” nhờ Trời 
Lệ oà chảy ướt mắt môi 
Trời ơi sướng quá! 
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Trời ơi THIÊN ÐÀNG! 
 
Trở lại chuyện trần gian: 
Bàn Ðào mưa nắng Xuân sang 
Ðợi ngày hội ngộ 
Chàng nàng trong nhau 
Bàn Ðào mong muốn bấy lậu 
Uyên ương say đắm 
Gần nhau 
Suốt đời 
           HGT, 24-10-2005 
               TỪ HÙNG. 

===== 
             TỰ THỨC (2) 
Ta dỡ vì ta sớm lạc đàng 
Không gìn thi điển trí không an 
Mau lo quay lại bồi nhân đức 
Hướng ngoại chê bai mất điển quang 
 
Hành dỡ nói hay tạo ngục hình 
Lô la, tụ họp hại nhân sinh 
Người sai ta đúng, tâm ô trược 
Thấy được mình ngu, giữ trọn tình 
 
Hòa ái, yêu thương mới thật yêu 
Trong tình nhân loại đạt tình siêu 
Nếu lòng ta vẹn tình yêu ấy 
Thì đạo trong ta lớn rộng nhiều. 
           Bình Tân, 29-11-2005 
             MINH NGHĨA 
                  ==== 
        NHỚ LỜI TỔ DẠY.  
                    *****       

Cụ Tổ nay ở nơi mô?   
Thầy Tám chỉ rõ cơ đồ Tổ đây:  
Tổ không chết, Tổ sum vầy, 
Tổ cùng bạn đạo, dựng xây Pháp Thiền. 
            *** 
Tổ về xứ Phật bình yên, 
Tổ gieo phước báu “Nhân Hiền Vô Vi”.  
Tổ nay trước mặt ra đi, 
Nhưng mà Tổ vẫn thực thi hành trình. 
   ***   
Năm xưa dùng “phướng” cung đình, 
Tổ mang lệnh chỉ, “hướng linh” về nguồn,  
Tổ là Bảo Tạng Phật khuôn, 
Tổ khởi Pháp báu, mở luồng trăng sao, 
   *** 

Ai nào muốn hết lao đao, 
Làm theo lời Tổ, để vào Thiên Thai. 
Tổ là Bảo Tạng Như Lai, 
Gắng lo Niệm Phật, mà khai sáng hồn. 
   *** 
Tổ ban ba pháp làm khuôn, 
Trực chỉ thượng đảnh liên hườn Pháp Luân  
Chiếu Minh phải rán, thở nằm, 
Pháp Luân Thường Chuyển phải chăm rún đầy, 
                         *** 

                      Soi hồn ta phải ngó ngay, 
Trực tâm “Trí, Ý”hướng ngay Ðào Thành. 
Từ từ diệu dụng Ðiễn thanh, 
Từ quang lai láng, vờn quanh bộ đầu 
   *** 
Sáng lòa ánh Mô ni Châu, 
Hào quang tỏa rực bộ đầu là đây.   
Thiền Ðịnh ta sẵn dùi mài, 
Cố công hành pháp, hoài thai nhãn tiền 
   *** 
Nê Hườn hiễn thị khai sen, 
Thánh thai xuất hiện là đèn hồn ta. 
   *** 
Ta Bà xuất được gần xa, 
Rồi lên cảnh giới, bao la Cõi Trời, 
Lúc này học Pháp nhiều nơi, 
Gặp nhiều Phật, Thánh , chiều mơi tiến hoài. 
   ***  
Ðó là pháp báu Như Lai. 
Tổ Ðỗ Thuần Hậu, miệt mài chỉ ta. 
Hôm nay nhờ Tổ xây nhà, 
Mai kia Ðệ Tử, vui hòa Vô Vi. 
   *** 
Nhớ lời Tổ dặn khắc ghi, 
Thời này muốn đạt khoa kỳ bảng kê.. 
Vô Vi là hướng hồi quê, 
Long Hoa Ðại Hội bảng đề tên con. 
       SG, 02-04-2005. 
         Kính Bái, 
     TRẦN KIÊN HOA. 

                  === 
ÂN ÐIỄN TRỜI BAN. 
(Viết Kính tặng nhân ÐHVV lần thứ 24 và Sinh nhật thứ 

83 của Ðức Thầy) 
                      *** 
Một kiếp gặp Trời, qua Kim Thân, 
Lòng con phấn chấn, biết bao lần, 
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Một thời may mắn, gặp Thầy, Tổ, 
Thiền Pháp Vô Vi, phước thoát Trần. 
  
Một kiếp gặp Cha, qua Kim Thân, 
Biết chuyện Trời cao rất ân cần, 
Chăm lo đời sống cho nhân loại, 
Không quản ngày giờ từng khắc phân. 
     
Một kiếp trần gian, được hồng ân, 
Gặp dược Thiên nhan qua mắt trần, 
Chẳng biết Trời cao, nơi xa lạỳ, 
Nào ngờ trong Cha, con quen thân.   
Một kiếp trần gian, ban hồng ân, 
Việt Nam quốc độ được Cha phân, 
Tạo hòa sanh chúng, vui đường Ðạo, 
Ân xá kỳ ba, dể thoát trần.   
Một kiếp phù sinh, ở dưới trần, 
Người đời ác trược, tạo qua phân, 
Không biết Trời cao lo chăm chút, 
Không chỉ Vô Vi, mọi giai tầng.   
Trời cao, biết nhỏ: từng “đồng cân”(*), 
Lồng lộng, đơn sơ mắt có Thần, 
Thiên hạ gieo gì, thì hưởng nấy, 
Ðố ai, thoát khỏi lưới hồng trần.   
Hôm nay ta ngộ Pháp, Thiên ban, 
Vô Vi phước báu xuống trần gian, 
Hài hoà tận độ trong nhân thế, 
Phải rán lo tu, để vượt ngàn.   
Hôm nay ta ngộ Pháp, Trời ban, 
Nhờ có Thầy, Cha, Tổ mở màn, 
Vẹt sáng U minh mà tìm lối, 
Chỉ Pháp: đường về, hết gian nan.   
Hôm nay ta ngộ Pháp, Cha ban, 
Trường chay, Thiền định , Niệm: tâm an, 
Khử trược, lưu thanh, ta thăng tiến, 
Ân hưởng lộc Trời, đáo Thiên bang. 
  ***  
 (*)- Ðơn Vị nhỏ nhất của cân tiểu ly.  
          SG, 29-04-2005. 
       Kính Bút, 
               TRẦN KIÊN HOA. 
                        ===== 
                   BÌNH DANH 
          Tu Vô Vi, để bình tâm, 

Không sống sai đường thân tâm cùng tu. 
Tham thiền niệm Phật bình thường, 

Giúp ích vui lên cùng thương thật hành. 

Theo Thầy như ánh bình minh, 
Minh tâm kiến tánh, chính mình cần nên. 

Chung thiền để được bình yên. 
Càng tu càng sửa khó quên quân bình. 

Sai rôì để mất bình tỉnh, 
Sửa sai sẽ tốt, hành trình bình thân. 

Tâm tu hướng tới bình an, 
Cùng tu Vô Vi, vui an vui hòa. 

        Nam Mô A Di Ðà Phật, 07/02/06 
             Thông Hải, Hoàng Kiệt. 
                       ==== 
          TÖÙ  THÔØI  VONG  NGAÕ  . 
 Ta ñang nghe MUØA XUAÂN, 
 Maàm non xanh hoái haû, 
AÙnh Xuaân noàng ñaép vaù, 
Cho Ñôøi chaùn Traàm Luaân. 

                           
 Ta ñang nghe HAÏ phaân, 
Voõng ñöa taàm keõo keït, 
 Chaùy Da Vaøng muøi kheùt, 
Da dieát tieáng  Cuoác  than ! 

       
Ta ñang nghe THU taøn, 
Trôøi raâm ran gioâng baõo, 
Cho cuoäc Traàn HÖ AÛO 
 Môø leä nhoõ : chöùa chan … 

     
 Ta ñang nghe ÑOÂNG khan, 
Möa Ñôøi rôi taàm taû, 
Caønh khoâ vaøng truïi laù, 
Nghieäp keùo nôï : daây oan … 

     
Ta muoán caû Traàn Gian, 
Haân hoan hoaø vui môùi, 
Nghe AÂn Sö  Chieáu roïi, 
Nghòch Caûnh thoaùt Traàn thaân … ! 
    Tp. HCM, 2-11-2005. 
    Kính Baùi. 
TRAÀN KIEÂN HOA. 
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VẤN ĐÁP TIẾP THEO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI 
“HỘI TỤ VINH QUANG” TẠI BANGKOK 

 
34) Vấn:  Xin nhắc cho biết thêm về tour hậu đại hội như 
thế nào? 
 
Đáp: Do sự yêu cầu của một số bạn đạo tham dự đại hội 
Bangkok 2006, BTC đã thu xếp một ngày tour cùng với Đức 
Thầy thăm viếng thành phố cổ Thái Lan. Tour (bao g�m m�t ph�n 
du thuyền) sẽ khởi hành ngày 23/8/2006 lúc 7:30am và trở về 
Bangkok lúc 4:30pm.  
 
Package Tour Du Ngoạn bao gồm: 
- Ngày 23/8/06: Đi bằng tàu đến thành phố cổ Ayutthaya và 
trở về khách sạn bằng bus hoặc ngược lại.   
- 1 buổi ăn trưa & 1 buổi tiệc tối chung vui với Đức Thầy 
trước khi chia tay. Đặc biệt, tất cả các phòng ở khách sạn 
đều bao gồm luôn ăn sáng. 
Giá của tour du ngoạn gồm 2 đêm khách sạn (22/8 & 23/8), 1 
ngày tour với hai buổi tiệc chung vui như sau:  

- Phòng 1 người: 268$ 
- Phòng 2 người: 178$ 
- Phòng 3 người: 176$ 
- Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi với giường ngủ: 158$ 
- Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi, không cần giường ngủ: 108$ 

 
35) Hỏi: Xin cho biết chi tiết về chương trình air mileage của hãng Cathay Pacific ra 
sao? 
Đáp: Để vào chương trình air mileages với Cathay Pacific thì các bạn ở Mỹ có thể ghi 
danh với Cathay Pacific để lấy số air mileage  bằng cách vào : www.asamiles.com. Khi 
đến phi trường, các bạn nhớ đưa số “mileage account number” này cùng với vé máy bay 
của mình để ghi điểm mileage. 
 
Kính chúc Quí Bạn thân tâm an lạc. 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
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TƯỜNG TRÌNH VỀ QUỸ ẤN TỐNG 
KINH SÁCH, CD-DVD từ 31/12/2006 đến 3/3/2006 

 
I. SẢN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH:  
Từ  khóa sống chung Tân Niên vừa qua , Vô-Vi Multimedia Communication  đã  phát 
hành cho đến nay thêm một số sản phẩm ấn tống như sau:  
 
Audio Ấn Tống trong dịp Tân Niên 2006: 

- CD Phụ Ái Mẫu Ái 3  
- 1000 CD Chơn Kinh (từ 1-9 tái bản) 
- 5000 CD-R  dành để sang các băng CD-R  thuyết giảng của Đức Thầy. Những 

CD-R  có cùng  nhãn hiệu đồng nhất với logo Vo-Vi  này có thể thay đổi lời tựa 
tùy theo nhu cầu ấn tống của bạn đạo.  

-  
DVD Ấn Tống, tháng 2/2006: 

- 1000 DVD Thiền Thực Hành (tiếng Anh & Pháp) 
- 5000 DVD-R  dành để in  các băng DVD-R Đại Hội của những năm qua, theo 

nhu cầu số ít của bạn đạo. Những DVD-R có cùng  nhãn hiệu đồng nhất này  với 
logo Vo-Vi  có thể thay đổi lời tựa tùy theo nhu cầu của bạn đạo. 

 
Đồng thời các đại diện  phân phối ở Bắc Mỹ, Âu Châu và Úc Châu cũng đang và đã được 
tân trang máy sang các loại  băng CD-R & DVD-R này hầu có thể phục vụ các bạn đạo ở 
mỗi châu được hữu hiệu hơn. 
 
Kinh sách  Ấn Tống trong dịp Tân Niên 2006:  
- Địa Ngục Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy) 
- Thiên Đàng Du Ký (với lời minh giải của Đức Thầy) 
- Tham Gia Phát Triển Trí Tâm (năm 2001) 
- Tham Gia Phát Triển Trí Tậm (năm 2002) 
- Thượng Đế Giảng Chơn Lý (tái bản) 
 
DVD ĐÃ PHÁT HÀNH: (với giá vốn ủng hộ) 

- Khóa Sống Chung Tân Niên 2005 (3 DVD) 
- Khóa Sống Chung Tân Niên 2006 (3 DVD) 
- Đại Hội Hồi Sinh Sum Vầy 2005 (4 DVD) 

 
II . SẢN PHẨM SẼ  PHÁT HÀNH:  
Để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng Vô-Vi, chúng tôi  dự tính sẽ phát hành trong những 
ngày sắp tới  những sản phẩm ấn tống căn bản khác của Pháp Lý Vô-Vi KHHBPP như:  

- DVD Thiền Thực Hành (tiếng Việt và Tàu) 
- DVD TÔI LÀ AI  
- Sách/CD Thực Hành Tự Cứu (tái duyệt lại)  
- CD Phụ Ái Mẫu Ái & Chơn Kinh tiếp theo  
- Sách Phương Pháp Công Phu trọn bộ (Anh, Pháp, Tàu).. 
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Quí bạn nào cần tài liệu tu học VôVi,  như kinh sách, CD, DVD, xin liên lạc với:  
Xin liên lạc với  Ban Phân Phối: 
Tại Bắc Mỹ:  
1) Nguyễn Như Hoàng (trưởng ban) : 
email:  John_Hoang_Nguyen@yahoo.com, 
1479 Four Oaks Rd 
San Jose, CA 95131 
Tel: 1 (408) 272-1428 (nhà) 
 
2) Võ Kim (phụ tá phân phối): vnkdigital@yahoo.com 
 
Tại Âu Châu:  
3) Đồng Trọng Trí  
Leuchte 19 
60388 Frankfurt 
Tel:  (49)6109 -37 53 19 
Email: TrongTri.Dong@gmail.com 
 
Tại Úc Châu:  
4) Lê Tấn Quốc 
4 New Ross Lane 
Waterford, WA 6152 
Home: 61-8 9450 7416/fax 
Email: letanquoc@gmail.com 
 
Tiếp theo danh sách đã đăng trên TBPTDN số 543, ngày 4 /12/2005. 
Sau đây là danh sách nhận được cho Quỹ Ấn Tống đến ngày 
03/03/2006: 
 

1 Yen-Ha Nguyen  $50 12/18/05 Kinh Sách 

2 Bạn Đạo San Jose San Jose, CA $570 12/18/05 CD+DVD 

3 
Gia đình Nguyễn 
Ngọc Nhã Atlantic City, NJ  $500  01/05/06   

4 Vương Văn Nhơn Santa Ana, CA  $200  01/05/06 CD 

5 Ninh Nguyễn Culver City, CA  $50  01/05/06 Kinh Sách 

6 Ninh Nguyễn Culver City, CA  $50    Kinh Sách 

7 Phuoc Diep Wichita, KS  $25    CD + DVD 

8 Nguyễn Đức Hạnh  Blue Bell, PA  $100  01/01/06 Kinh Sách 

9 Ẩn Danh tại KSC    $100  01/01/06 From Ng Như Hoàng 

10 T/Đ Bruxelles  Bỉ Quốc 200.00 € 01/01/06 Kinh Sách + CDs 

11 Ngo Mui Leng France  $100  01/01/06 Kinh Sách 

12 Võ Văn Tôn France  $60  01/01/06 Kinh Sách 
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13 Le Van Hung NM  $1,000  Email 2/9 A/T Kinh sách/CD 

14 Thanh Hòa San Diego, CA  $3,800  Email 2/9   

15 Ninh Nguyễn Culver City, CA  $50  02/10/06 A/T Kinh Sách 

16 Trịnh Thị Diệu 
N. Charleston, 
SC  $50   02/10/06 A/T Kinh Sách 

17 
Nguyễn Thị Kim 
Lan Oakland, CA  $50   02/10/06 A/T Kinh Sách 

18 Trần Quý Cao 
Kansas City, 
MO  $70   02/10/06 A/T Kinh Sách 

19 Huệ & Hồng Anh Milpitas, CA  $500  02/16/06  
Hồi hướng phước duyên 
cho mẹ là bà Lê Thị Thông 

20 Hạnh & Huệ Tâm 
Wichita Falls, 
TX $80 2/27/06 A/T Kinh Sách 

21 Nguyễn Quang Hải Newcastle, WA $100 3/1/06 A/T Kinh Sách 

22 Trần Minh Sydney, Aus $2,000AUD 22/02/06 A/T Kinh Sách 
 
Thành thật cảm tạ các bạn đạo và kính chúc các bạn thân tâm thường lạc, 
VO-VI Multimedia Communication kính bái, 
 
 
 
 


