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Qui y Phaät Phaùp ñaït thanh bình
Kính bái
Lương Sĩ Hằng
Mục Bé Tám 1992
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) Người tu có mục đích gì không?
2) Hôm nay Bé thiền có tốt không?
3) Ngày mai Bé phải đi thuyết giảng trước cộng đồng thì sẽ giảng những gì?
4) Các nơi trên thế giới hằng ngày đều bàn bạc đủ chuyện có lợi ích gì không?
5) Sự minh triết từ đâu đến?
6) Từ quang là gì?
7) Trong gia đình có người nóng tánh thì phải làm sao?
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1) 10-06-92
Hỏi: Người tu có mục đích gì không?
TL: Thưa người tu là người tự chán ngán tình đời và tham vọng hướng về con đường giải thoát,
nguyện tu suốt kiếp làm người là vậy, luôn luôn giữ vững lập trường giải thoát, thì sẽ không còn
bận tâm về sự chống bán, tự vượt khỏi sự u mê tăm tối, thức tâm hướng về phần hồn, tự ăn năn
sám hối hằng ngày hằng giờ mà tiến thân.
Kệ:
Tu hành thực hiện pháp chuyên cần
Phá chấp giải mê tự tiến thân
Từ có về không tâm tự giác
Ai thương ai ghét chẳng thiết cần
2) 11-06-92
Hỏi: Hôm nay Bé thiền có tốt không?
TL: Thưa Bé thiền rất nhẹ và không có dấy bận bất cứ việc gì trong lúc tham thiền, Bé cảm thấy
rất thoải mái, lúc nào Bé cũng thấy tâm không. Việc nhẹ không là sau sự cảm thức được vô sanh là
chánh gốc của vạn linh, hạnh đức vô cùng. Cho nên mỗi mỗi có sự hiện diện tại mặt đất này cũng
đều nằm trong nguyên lý của Trời ân ban. Người tu cảm thức được nguyên lý vô sanh tức là nhớ
Trời mà tu, thì không bao giờ bị sai lạc.
Kệ:
Cảm thương trí độ tự bạc bàn
Qui hội chơn hồn trí sáng ban
Phá chấp giải mê tùy ý thức
Tròn vo thanh nhẹ chẳng cầu an
3) 12-06-92
Hỏi: Ngày mai Bé phải đi thuyết giảng trước cộng đồng thì sẽ giảng những gì?
TL: Thưa Bé lúc nào cũng tùy duyên trợ hành, chứ Bé không bao giờ dự định sẽ nói gì khi đến đó.
Chuyện Trời Phật làm thì lúc nào cũng có cơ hội cho Bé học hỏi và tiến thân. Bé chỉ biết lo thiền
tinh tấn là được rồi, cuối cùng cũng sẽ được tốt đẹp.
Kệ:
Giữ tâm thanh sạch chẳng bàng hoàng
Từ quang chư Phật vẫn sáng ban
Tương ứng đường tu người người thức
Giải thông đời đạo trí tâm an
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4) 13-06-92
Hỏi: Các nơi trên thế giới hằng ngày đều bàn bạc đủ chuyện có lợi ích gì không?
TL: Thưa tất cả cơ cấu nhơn sinh trên mặt đất đều đòi hỏi tự do, nhưng chưa hiểu thật sự của sự tự
do là gì! Chỉ biết dành phần lợi cho nhóm này phe kia, mưu đồ thô thiển, rốt cuộc cũng chưa đi
đến đâu. Nếu muốn thật sự tự do thanh tịnh, thì mỗi cá nhân phải thực hành thì mới có hiệu quả.
Thưa người tu thiền tự khai thác lãnh vực thanh tịnh vô cùng, nhiên hậu mới yên thân, thật sự một
của cải vô cùng của Trời ban, ai ai cũng có quyền tự do tận hưởng cả. Người động loạn không lối
thoát, hướng về con đường thanh tịnh giải thoát thì mọi sự sẽ được an bài tốt đẹp từ tâm lẫn thân.
Kệ:
Duyên may tái hội tiền duyên tính
Cải sửa tâm tư rõ tiến trình
Thế đạo hai đường tâm tự thức
Vô cùng khai triển ý càng minh
5) 14-06-92
Hỏi: Sự minh triết từ đâu đến?
TL: Thưa sự minh triết từ nguồn gốc vô sanh thanh tịnh chuyển hóa vào tâm thức trọn lành của
khối óc hướng thượng khai minh, tâm linh mới được học hỏi và phổ hóa cho nhơn sinh. Người
thiền đều đặn mới có cơ hội hiểu được điều này, trí ý phân minh đời đạo rõ rệt.
Kệ:
Phân minh tuệ giác minh thông giải
Cảm thức thanh tịnh phản chiếu hoài
Sống hợp tình thương gieo đạo đức
Quí thương muôn loại ngộ thanh đài
6) 15-06-92
Hỏi: Từ quang là gì?
TL: Thưa từ quang tu hành tinh tấn, điện năng trong cơ tạng và khối óc dồi dào, tâm từ bi bừng
sáng thì sự minh triết mới ban chiếu cho mọi người xung quanh, tạo lập thành Bồ Ðề tâm man mác
thanh nhẹ.
Kệ:
Từ bi khai mở trí quang hoài
Rõ rệt phân minh tự thức sai
Tu luyện thực hành chơn đạo pháp
Trì tâm tu luyện trở về ngai
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7) 16-06-92
Hỏi: Trong gia đình có người nóng tánh thì phải làm sao?
TL: Thưa nóng tánh là do sự chiều chuộng xung quanh đã gây nên, thành một tập quán, chứ không
có ác ý. Ðối với người tu Vô Vi có diệu pháp để tự giải uất khí tức là Pháp Luân Thường Chuyển,
từ ngũ tạng chuyển chạy liên hệ với nguyên khí của càn khôn vũ trụ càng ngày càng nới rộng, thì
tâm tư sẽ được thay đổi, hướng thượng hoà hợp với thanh khí tự nhiên, minh mẫn và sáng suốt
hơn, tự làm chủ được tình hình, chăm lo hoá giải tâm thân bằng nguyên lý Nam Mô A Di Ðà Phật,
chấn động của ngũ tạng khai triển hoà đồng thanh nhẹ
Kệ:
Hướng tâm tự trở lộn về ngôi
Thanh tịnh an vui tự thức hồi
Cao đẹp thanh cao minh lý đạo
Cảm minh thiên địa chẳng sang tồi

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 4/11

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY
Khai tâm
Nguyên năng sẵn có đời đời

Lý Trời siêu diệu thậm thâm

Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao

Tầm đường khai triển âm thầm dựng xây

Hành trình kẻ trước người sau

Chớ nên tạo chức làm Thầy

Bạc phơ mái tóc mắt màu đổi thay

Luận bàn bình đẳng việc nầy việc kia

Thực hành tự đạt vui say

Cộng đồng nhứt trí chẳng chia

Phần Thanh phần Trược đổi thay hoài hoài

Thực thi Đời Đạo chẳng lìa Lý chơn

Nhơn Ông Hồn Chủ là Ngài

Mọi người tự thức tùy cơn

Ra vô gánh vác lập ngày quang vinh

Nhận ta tăm tối chẳng hờn kẻ minh

Thấm nhuần lại rõ Chơn Tình

Sửa mình hòa cảm nhơn tình

Đường tơ kẻ tóc tự mình thoát thân

Tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời

Hồi sinh thức giác muôn phần

TRỜI ban luận xét chơn lời

Cộng đồng Tiên Phật ban ân người đời

Học hoài không hết học nơi thanh hòa

Học rồi phải trả phải rời

Càng ngày càng tiến càng xa

Phải qui chơn trạng tạo lời thanh cao

Hồn ra khỏi xác Hồn hòa Hư Không

Vô cùng từ thấp đến cao

Cộng đồng Tiên Phật ước mong

Công bằng nhịp thở cảm giao đồng hành

Dìu cho thiên hạ tiến tòng giải mê

Thế gian của cải hóa sanh

Chẳng còn câu chấp khen chê

Đổi thay thay đổi đạt thanh đạt hòa

Trung dung tiến hóa hướng về nội tâm

Tâm thành khai triển lý xa

Ly khai ngoại cảnh sai lầm

Cạnh tranh tăm tối khó hòa nơi nơi

Trở về chánh pháp chơn Tâm hợp hòa

Vạn linh chuyển hóa bởi Trời

Chẳng còn động loạn ta bà

Trong vay có trả có Đời dạy ta

Xác Hồn tiến hóa tự hòa Hư Không

Vô cùng thức giác tương hòa

Nhìn xem sông núi một vòng

Tay không dự cuộc thiết tha nhân tình

Vững bền khai triển Thiên tòng cảm giao

Bình sanh học hỏi làm thinh

Phong ba bảo táp ào ào

Học Kiên học Nhẫn sửa mình mới nên

Sững sờ thanh trụ giữ cao thấp tầng

Hòa đồng trật tự vững bền

Thực hành bền chí góp phần

Vô cùng tiến hóa đạt nền Hư Không

Dựng xây nguồn Đạo cơ tầng giải phân

Giải thông chơn trạng khai vòng

Núi sông cộng tác ân cần

Minh Tâm Kiến Tánh Thiên tòng cảm giao

Dựng xây Vũ Trụ giữ cân luật TRỜI

Bên trong sáng suốt thuở nào

Hòa đồng thanh khí lập Đời

Bằng lòng cộng tác trước sau dung hòa

Hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa

Không ngoài chơn tánh thật thà

Dựng xây của cải lập đà

Không còn xảo trá gạt mà Đạo Tâm

Triển khai vật lý tương hòa cảm minh
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Loài người thức giác vui tình

Giựt giành tạo khổ khó rời khổ đau

Càn khôn bù đắp tạo minh tạo hòa

Thương nhau lại rõ nhiệm mầu

Tranh giành đất hiện cách xa

Càn Khôn hợp nhứt đuôi đầu khai thông

Quên Hồn quên Vía quên hòa nội tâm

Trong vòng trật tự góp công

Tạo thêm chủ nghĩa sai lầm

Tình thương huynh đệ giải thông cơ hàn

Giết nhau vô lý chẳng tầm Lý chơn

Cảnh Đời khai mở nhiều đàng

Hồn là bất diệt qui hườn

Chung qui cũng phải mở màn phát Tâm

Vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật Trời

Lòng tham ước vọng khai tâm

Tay không giáng thế ở Đời

Tùy thời khai triển tùy tâm hợp hòa.
Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Qui Hội Tâm Thức
Vancouver, ngày 31 tháng 7 năm 1983 (tiếp theo)
Cho nên các bạn thấy rõ : Chúng ta hành, có khi các bạn cảm thấy thanh nhẹ sung sướng vô cùng! Có khi
các bạn thấy nặng trược vô cùng! Ðó là tình đời đang trao cho các bạn một cái gánh trên cuộc hành hương!
Bạn phải gánh đi! Ði đi! Đi rồi nó sẽ nhẹ! Cho nên nhiều bạn đã cảm thấy rằng : Tại sao hôm nay tôi buồn
bực quá! Tại sao hôm nay tôi lại gánh nhiều chuyện như thế này? Tôi buồn mà tôi không biết buồn do đâu
đến? Tôi quên cái đại nguyện của chính tôi! Tôi nguyện gánh! Tôi nguyện gánh cho chúng sanh! Tôi muốn
làm những cái gì có thể làm để độ người tiến hóa! Thì ngày nay việc đó nó đến với chúng ta! Chúng ta
phải học, để chúng ta giải! Chúng ta hành rồi chúng ta phải giải! Chúng ta chấp nhận rồi chúng ta giải! Ðó
là cái pháp độ trì trong tâm thức!
Hỏi chứ pháp đó ai làm nổi? Chính các bạn đã và đang làm chứ đâu phải ông Tám làm? Ông Tám có
chuyện ông Tám! Chuyện của các bạn có chuyện các bạn! Ông Phật có chuyện ông Phật! Ông Trời có
chuyện ông Trời! Trật tự rõ rệt!
Cho nên các bạn phải nhớ rằng lời đại nguyện của các bạn là quan trọng! Thì sự gánh vác đó các bạn luôn
luôn cảm thấy khỏe! Tôi được rồi! Tôi được nhiều việc làm, tôi biết nghiệp là gì và tôi biết giải nghiệp là
gì? Lúc đó mới kêu bằng quán thông học đạo!
Cho nên trong chu trình tu học, thấy đơn giản, thấy ông thầy chùa bận cái áo đơn giản, thấy đầu tóc đơn
giản! Ðơn giản chừng nào thì phức tạp chừng nấy! Vì nghiệp thế gian sẽ giao cho người rãnh rỗi! Người
rãnh rỗi phải gánh nhiều! Mà người rãnh rỗi phải cố gắng tu hơn mới giải tỏa được! Mà người rãnh rỗi
không có gắng tu hơn thì sẽ bị lôi cuốn! Ma quỉ lôi cuốn, người đời lôi cuốn! Cho nên những vị tu sĩ luôn
luôn đi tới giai đoạn phải khổ! Vì định luật đã qui định của Ðức Phật đã bước qua Sanh Lão Bệnh Tử Khổ!
Thì người tu sĩ phải khổ mới thành đạo! Người tu sĩ sướng không hành đạo! Người tu sĩ than ván không
bao giờ thành đạo! Chấp nhận, phải tu, phải cố gắng, mới mong có cơ thànhđạo!
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Cho nên chúng ta thấy tu vô vi đơn giản, không cúng không lạy nhưng mà các bạn sẽ cúng sẽ lạy tới sói
đầu! Cúng trong tâm các bạn! Các bạn phải dọn bàn thờ trong tâm, các bạn phải thực hiện nghi lễ đối với
chư tiên chư Phật! Chứ đâu phải đơn giản đâu! Cho nên kẻ hung quá hiền! Các bạn thấy trước kia các bạn
có bản chất hung hăng! Ngày nay các bạn lại cởi mở hơn, tháo khoáng hơn, vui vẻ hơn! Cho nên hướng
thiện, làm điều thiện lành thì tâm hồn càng cởi mở thêm! Phước độ lại giao duyên, tâm trí lại an lành!
Cho nên cái cơ hành luôn luôn phải đụng chạm! Vì cái cuộc sắp đặt siêu nhiên nó như vậy! Chúng ta bước
vào, bạn đạo và bạn đạo cư ngụ trong một căn nhà cũng có sự động chạm! Ðộng chạm thầm kín, động
chạm công khai, mới là có cơ hội dẫn tiến! Còn bình thản như vậy thì không bao giờ có cơ hội dẫn tiến!
Hỏi dũng là gì? Dũng là chịu đựng! Mà không đụng làm sao biết được dũng? Không đụng làmsao biết
được cái giá trị của thành quả? Cho nên các bạn vui lên, tôi nói lúc nào các bạn cũng phải đi! Vinh hạnh
quá! Ðược nhiều bài vở! Bài vở liên tục đến với chúng ta, sung sướng vô cùng! Thanh tịnh đi để học! Rồi
các bạn sẽ có cuộc dự thi chớ! Học bài thì phải thi! Phải tới ngày giờ, phải thi! Lúc đó các bạn bước qua
như đi chơi, không khó khăn! Mà nếu các bạn từ chối không học thì ngày đó các bạn lại càng khó khăn
bước qua! Vì các bạn không chịu trả bài và các bạn chịu vun bồi chuyện tăm tối mà thôi!
Cho nên các tôn giáo, các trình độ tu học trong quả địa cầu này, biến chuyển không ngừng nghỉ! Và đánh
thức không ngừng nghỉ! Ðể cho mọi người có cơ hội tiến hóa, để xây dựng cơ đồ tốt đẹp siêu văn minh đã
ấn định của Thượng Ðế từ lâu! Ngày nay mong được thực hiện trên mãnh đất, hay là trong một quả địa cầu
mà Thượng Ðế đã và đang cho! Nhiều người chống trả đạo pháp, khinh thường tôn giáo nhưng mà rốt cuộc
rồi phải truy tầm Chân Lý! Ở đời này có! Các bạn đã chứng minh! Chính tâm các bạn cũng có! Người theo
đạo này chống đạo này, người theo đạo kia chống đạo kia! Có! Vì thiếu dũng! Tạo sự bít bùng cho chính
mình, đâm ra bực tức và đố kỵ! Chứ kỳ thật bình thản đi! Ðạo nào cũng quí! Bình thản đi thì đường nào
cũng thức! Nhưng mà hai chữ bình thản nói rất dễ, thoát từ đôi môi nhưng mà kỳ thật rất khó bình thản!
Chỉ có hành, có đụng, mới minh! Không hành không đụng thì bất minh! Cái luật tự nhiên cho các bạn thấy
sanh trưởng, đòi hỏi vợ con! Ðụng phải rồi mới tịnh mới hồi, mới thấy sự sai lầm của chính mình! Mới tìm
đường tu học! Cho nên những người đó là ai? Những người đó chính là các bạn đây. Các bạn cũng đang tu
học đây! Ðang tìm lối thoát đây! Những hạnh đó ở đâu? Chính các bạn có? Và bạn đang xây hạnh tốt, bạn
thực hiện mộng vàng đây!
Cho nên ngày hôm nay huynh đệ chúng ta ngồi thiền, để hết tâm trí vào trung tim bộ đầu, là một cái tâm vô
cùng sống động cởi mở thăng hoa không ngừng nghỉ, là trung tâm điển quang! Rồi chúng ta mới tiến tới!
Vì điển là vô cùng! Ðiển không bị ngăn cách! Ðiển mới là thoát tục! Ðiển mới khai minh! Ðiển mới là
thanh tịnh hòa đồng!
Cho nên nhiều người tu còn ở trong chấp ta ngã mạn! Vì lý thuyết tự cao! Cho trình độ ta là cao thì hai chữ
phục vụ sẽ bị xóa bỏ liền! Càng cao càng mạnh, thì phải càng hạ mình để học hỏi và phục vụ! Vừa học hỏi
vừa phục vụ mới tầm ra Chân Lý! Tôi đã thường nói với các bạn, miếng tapis, phục vụ và học hỏi! Nếu
chúng ta biết giá trị miếng tapis phục vụ và học hỏi và tâm ta bằng lòng phục vụ học hỏi! Hỏi chúng ta có
bị ngưng trệ không? Chúng ta thật sự học dũng học hòa và tiến hóa không ngừng nghỉ! Càng nhỏ càng học
nhiều! Càng ngắn gọn càng nhanh nhẹ hơn! Thấy nhỏ thiệt nhỏ là nó nhưng mà lớn thiệt lớn cũng là nó!
Ðó là phần hồn vô cùng đó các bạn!
Khi các bạn ngồi đó thiền, các bạn nhìn một đốm sáng chút xíu thôi nhưng mà nó chạy cả càn khôn vũ trụ!
Nó đi cả càn khôn vũ trụ trong nháy mắt! Sự vô cùng tiến hóa sẽ xuất hiện ngay trung tim bộ đầu! Các bạn
có cơ hội làm Pháp Luân Thường Chuyển, ngũ khí triều nguơn rồi tam huê trụ đảnh, tinh khí thần đầy đủ!
Ðạt tới sự quân bình vô cùng cả càn khôn vũ trụ! Các bạn sẽ có một căn nhà không bao giờ bị hủy hoại!
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Dư thừa để ban bố cho tất cả ở xung quanh chúng ta! Lúc đó mới thấy cái hạnh trì tu học là không hoang
phí! Nhờ hạnh trì tu học mà chúng ta mới thành đạt sự cao siêu ngày hôm nay!
Sự vô cùng mà chúng ta nhắm mắt và thấy! Còn sự vô cùng suy đoán tại thế gian là bị giới hạn hết! Ðây
chúng ta đang thiền chúng ta học! Luồng điển chúng ta lâng lâng đi tới! Ði tới vô cùng, không bờ bến,
không suy tính như thế gian! Chỉ một tới mười! Chúng ta không làm điều đó! Vậy chúng ta trở về với vô
cùng thì luồng điển chúng ta thăng hoa vô cùng! Càng học càng cởi mở! Cũng có bao nhiêu đó nhưng mà
thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận! Phật Pháp vô biên! Nơi nào cũng tới, thanh tịnh vô ngần, vui tươi sống
động, hạnh phúc vô cùng!
Trên đường tu học, thóat phàm trở về điển giới, vui biết là bao nhiêu, sung sướng biết là bao nhiêu! Chúng
ta đã từng nung nấu dũng chí, muốn sớm thành đạt nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội tự đạt,
an toàn yên ổn, không bị lệ thuộc! Kể cả mắt phàm của chúng ta cũng ít có xử dụng, tai phàm chúng ta
cũng không cần thiết xử dụng tại thế, âm thinh của chúng ta cũng không cần thiết xử dụng tại thế! Chúng
ta sẽ sung sướng lâng lâng trong vô thinh vô sắc, mới hiểu trọn lành và tưởng đến đấng trọn lành!
Cho nên chúng ta lại có một khối, một số người, hằng tuần học hỏi lẫn nhau, đụng chạm lẫn nhau, thương
yêu lẫn nhau, phá mê phá chấp, ôm lấy nhau, ôm trong tâm hồn, quí với nhau, quí vô cùng cũng như quí
Trời Ðất! Chúng ta mở mắt phàm xem thấy một bạn đạo có thượng trung hạ! Có đầu, có mình, có tay có
chân, siêu diệu vô cùng! Nó đại diện cả càn khôn vũ trụ! Bình tâm xem xét trong nẽo óc, trong cơ tạng tinh
vi của loài người, phản ảnh luồng nguyên điển thiên nhiên mà thiền định, rồi tâm thức chúng ta thấy biết
bao nhiêu nẽo đường phải đi! Biết bao nhiêu nơi trường thi rộng lớn phải dự trong tâm thức của chúng ta!
(còn tiếp)

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách
và DVD Đại Hội 2017 “Ngũ Uẩn Giai Không”
Ngày 29 Tháng 6 Năm 2018
Kính thưa quý bạn đạo,
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện 650 bộ DVD Đại Hội 2017 “Ngũ Uẩn Giai Không” gồm 8 đĩa
DVD và ước tính giữa tháng 7 thì hoàn tất.
Thành thật cảm ơn Ban Kỹ Thuật đã bỏ nhiều công sức để hoàn thành bộ DVD này. Để tiết kiệm
phần chi phí bưu kiện, chúng tôi sẽ phân phối DVD Đại Hội 2017 “Ngũ Uẩn Giai Không” vào dịp Đại Hội
“Nhìn Xa” vào tháng 9 năm 2018 tại Montreal, cho các bạn đạo ở phương xa tham dự Đại Hội.
Các bạn đạo cư ngụ tại Mỹ có thể nhận sớm hơn tại thiền đường San Jose và Trụ Sở Xây Dựng ở
Westminster, và chúng tôi sẽ gởi DVD này đến Hội Ái Hữu Vô Vi Houston Texas, T/V Nhẫn Hòa, Thiền
đường Atlanta, Trung Tâm Washington DC, v..v.. để phân phối cho bạn đạo địa phương. Ngoài ra, chúng
tôi có thể gởi đến các bạn đạo các nơi khác tại Mỹ nếu có yêu cầu.
Ban kỹ thuật sẽ tải tài liệu này lên mạng cho các bạn đạo chưa nhận được DVD xem trước. Tin tức
về việc xem DVD Đại Hội 2017 trên mạng sẽ được thông báo sau.
Ngoài ra, để gởi đến bạn đạo món quà tâm linh tại Đại Hội 2018 “Nhìn Xa”, chúng tôi đang ấn tống
các tài liệu như sau:
1/ 600 Thẻ USB “Nhìn Xa” cho bạn đạo gồm 73 bài giảng của Đức Thầy và các sách Du Ký do
Đức Thầy đọc để phổ biến cho thân nhân, bạn bè (Địa Ngục Du Ký, Nhân Gian Du Ký, Thiên Đàng Du
Ký).
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2/ 900 Thẻ USB “Suối Đạo Vô Vi 1” gồm 62 bài Suối Đạo Vô Vi MP3 trích từ trang mạng
suoidaovovi.com.
3/ 900 Thẻ USB “Suối Đạo Vô Vi 2” gồm 55 bài Suối Đạo Vô Vi MP3 trích từ trang mạng
suoidaovovi.com.
Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và ấn tống những tài liệu kinh sách Vô-Vi cần
được phổ biến, tùy theo nhu cầu của bạn đạo và cộng đồng Vô-Vi.
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 chương trình này.
Sau đây là danh sách bạn đạo phát tâm ấn tống cập nhật hóa từ ngày 6 tháng 10 năm 2017 đến
ngày 22 tháng 6 năm 2018.
Tên
Vương Vinh (Las Vegas)
Lê Hoàng Lê (Texas)
Nguyễn Thị Nhị (California)
Hồ Ngọc Ánh (Texas)
Nguyễn Thị Tin (Virginia)
Nguyễn Thị Phụng (California)
Ẩn danh (California)
Ẩn danh (Florida)
Nguyễn Annie (Texas)
Đào Châu (California)
Trần Long (Florida)
Nguyễn Thuận (Utah)
Nguyễn Cúc (Arizona)
Lê Hoàng Văn (Texas)
Nguyễn Tommy(Arizona)
Đặng Cindy (Texas)
Nguyễn Lan (California)

Số Tiền Nhận
100
350
20
200
200
500
1100
2000
200
500
1000
500
300
100
100
100
100

Currency/ Loại Tiền
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

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
(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
Điện thoại: (408) 518-2402 hoặc (714) 598-7291
Kính thư,
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California
Ban Kinh Sách
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THÔNG BÁO của Hội Ái Hữu Miền Nam California
Chúng tôi Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Miền Nam California xin đính chánh đề nghị xin tổ chức Đại Hội
Vô Vi Quốc Tế kỳ 38 năm 2019 tại Nam California trên du thuyền đi từ Los Angeles tới Mexico.
Chúng tôi nhận thấy năm 2019 là đúng 10 năm Đức Thầy liễu đạo, chúng ta với tư cách là đệ tử phải tổ
chức một Lễ tưởng niệm Đức Thầy một cách thành tâm và long trọng. Cho nên nếu tổ chức du thuyền sẽ
thiếu nhiều phương tiện về nghi lễ, nhất là không có phòng họp lớn, cho nên chúng tôi xin đề nghị lại là
nên tổ chức Đại Hội trên đất liền.
Lý do là nếu tổ chức tại Orange County, bạn đạo thế giới có dịp ghé thăm Thiền Viện Vĩ Kiên và Trụ Sở
Xây Dựng Vô Vi; đây là những cơ sở được chính Đức Thầy hỗ trợ và khuyến khích để trở thành những cơ
sở tâm linh để lại cho hậu thế. Đức thầy đã tổ chức rất nhiều khóa học tại Thiền Viện Vĩ Kiên, cũng như
Đức Thầy thường ghé thăm Trụ Sở những khi Đức Thầy về đây. Cho nên đây chính là các di tích lịch sử
của Vô Vi. Hy vọng các bạn đạo cũ về đây để nhớ lại hình bóng Đức Thầy, còn các bạn đạo mới về đây để
thăm viếng những di tích lịch sử Đức Thầy để lại cho hậu thế.
Thân mến,
Hội trưởng Võ Thanh Chí
Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 4 2018 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo cho quỹ cưú khổ ban vui cho đến 30 tháng 6
2018 như sau:
Người gửi

US$

CAD

Anonymous (CA)
300
Huynh Trung Ngon (GA)
200
Nguyen Thi Phung (CA)
500
Ho Van Dam (GA)
1,000
Icebud Reed Nguyen (MI)
200
Le Toan (CA)
100
An Danh (France)
440 Euro
Nguyen Cuong Dien & Nhung
300
Do(Australia)
Ho Thanh Hoang (Mtl)
100
Lam Phuc (CA)
300
Nguyen Cuc (AZ)
500
Quyen & Thư
500
An danh (CA)
100
Nguyen Tommy (AZ)
100
Dang Cindy (TX)
100
Ly Leanne (CA)
3,000
Michael Sutherland (FL)
100
Hong Vo (CO)
100
Thanh Truyen Nguyen (Mtl)
200
Chau Thieu Du (CA)
1,000
Ho Van Dam (GA)
100
An Danh (Mtl)
2,000
BD Atlanta (GA)
1,000
Hoa Nguyen (TX)
800
Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:
- Bố thí hòm và mai táng cho người chết gia đình nghèo không tiền mua hòm
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- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà dột
nát)
- Học bổng 2017-2018 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Giúp các em câm điếc một phần tiền ăn
- Giúp người già neo đơn
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh
- Giúp các em bị bỏ rơi ở cổng chùa tiền sữa và tiền học
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào ngày rằm & mùng một
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học
- Phát xe lăn cho người tàn tật nghèo
- Phát gạo cho người nghèo ngày rằm hay mùng một
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu
- Giúp người già neo đơn
- Trợ giúp 1 trang trại nuôi bò để làm lệ phí nuôi 30 em sắc tộc ăn học
Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho
công việc này
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV
Kính thư
Phan Cao Thăng
THƠ BẠN ĐẠO

Bàng-Môn
Môn nào Môn nấy có Khoa
Bạn đừng lầm tưởng chung Khoa lạc đường !
Tôn-Sư Đỗ Thuần Hậu

Bàng-Môn có nghĩa là gì đây ?
- Là Cửa một bên Cửa Chánh này :
Nhìn thoáng dễ tin cùng một lối,
Ngó sơ khó biết hướng lầm sai !
Bàng-Môn luôn mở khít gần bên,
Dùng lối mòn xưa dụ bạn hiền :
Gạt tưởng chung đi trên nẽo cũ
Quên tìm Cửa Chánh rất gần bên !
Cửa nào lối nấy, bạn hiền ơi !
Đừng tưởng chung đường lạc mất nơi…
Uỗng-phí công đi ngày tháng rộng ;
Nhận ra thì sắp bóng chiều rơi !
Toulouse, ngày 22-06-2018.
Kính bút,
Trịnh Quang Thắng.
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