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` 
Số 1212  30 tháng 9 năm 2018 

 
 

 

 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) Nơi nào có tiếng nói của Bé hay là sự hiện diện của Bé, đều thu hút mọi người là sao? 
2) Hôm nay là buổi kết thúc và tạ từ giữa bạn đạo và Bé, Bé có bùi ngùi không?  
3) Hôm nay Bé rãnh hơn mọi ngày, Bé định đi đâu? 
4) Hôm nay Bé có chương trình đi thăm bạn đạo mới, để độ cho họ thức tâm về con đường tiến 
hóa về phần hồn, có lợi lộc gì cho quần sanh không? 
5) Bé đã gặp người có tâm đạo, thực hành khác hơn Bé, nhưng họ vẫn hi sinh tận tụy cứu đời thì 
sao?  
6) Còn thực hiện trọn vẹn thì sao?  
7) Bé được đi thăm nhiều người khi Bé rảnh rỗi, Bé cảm thấy có gì lạ không? 
 

Quí Töôûng 
 

Quí töôœng Trôøi cao duyeân taän ñoïâ 
Haønh thoâng töï ñaït  phaân ñôøi ñaïo 

Thaân taâm an laïc  töï khai maàu 
Phaùp giôùi trieån khai ñöôøng minh ñaïo 

 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1)23-08-92  

Hỏi: Nơi nào có tiếng nói của Bé hay là sự hiện diện của Bé, đều thu hút mọi người là sao?  
 

TL: Thưa âm thanh của Bé hướng thượng, nhờ Bé thường xuyên niệm Phật, điện năng dồi dào, 
toàn thân của Bé cũng vậy đồng hướng thượng từ sớ thịt một, cho nên những người được gần Bé 
đều cảm thấy an lạc  
 

              Kệ:  
Chung vui chiều hướng giải minh độ  
Tận hướng tâm linh tự bước vô  
Tâm đạo tràn đầy duyên tự thức  
Tâm linh sẳn có niệm Nam Mô  
 
2) 24-08-92  

Hỏi: Hôm nay là buổi kết thúc và tạ từ giữa bạn đạo và Bé, Bé có bùi ngùi không?  
 

TL: Thưa Bé rất bùi ngùi, chỉ nhìn bạn đạo với cặp mắt thương yêu, và ước mong các bạn thực tập 
đứng đắn để sớm đạt đến sự bình an của tâm hồn. Mọi người tự động chia tay, mỗi người trở về 
một hoàn cảnh khác nhau  
 

                Kệ:  
Xác xa nhưng tâm chẳng có xa  
Trì niệm lục tự trí luyện qua  
Thanh nhẹ tâm tư minh giác thức  
Thành tâm học hỏi ý chuyển hòa  

              Hò ơi! 
Tạ từ bạn đạo các nơi 
Chung vui sum hợp mở lời quí thương 
Thức tâm khai mở chơn đường 
Thanh cao sống động. Hò ơi! 
Thanh cao sống động qui hồi đường tu 
Hò ơi! Tự thức khỏi mù 
Ðường tu rõ rệt an du tâm hồn 
Nằm trong nguyên lý sanh tồn 
Qui y Phật Pháp. Hò ơi! 
Qui y Phật Pháp học hành từ bi 
Hò ơi! Ban phát tiện nghi 
Người người nắm lấy tự truy chơn tình 
Cảm thông thiên địa tự minh 
Ðường tu chánh giác! Hò ơi! 
Ðường tu chánh giác thực hành nơi nơi 
Hò ơi! Hướng thẳng về Trời 
Ðiển giao tâm thức thấy đời giả thôi 
Dù cho sống cảnh đứng ngồi 
Tâm không rối loạn. Hò ơi! 
Tâm không rối loạn tâm người như nhau 
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Hò ơi! Bạn đạo trước sau 
Cùng chung tu học cùng trao đổi tình 
Về nơi cuộc sống một mình 
Nhớ thương không bỏ. Hò ơi! 
Nhớ thương không bỏ pháp trình tự tu 
Hò ơi! Khai triển an du 
Hồn vui hồn tiến hồn tu hoài hoài 
Tự mình khai triển thanh đài 
Khai thông đời đạo. Hò ơi! 
Khai thông đời đạo rõ vai nợ nần 
Hò ơi! Tu luyện chuyên cần 
Tâm giao bình đẳng góp phần dựng xây 
Cơ Trời sẳn có dịp may 
Truy ra chơn lý. Hò ơi! 
Truy ra chơn lý đổi thay thế tình 
Hò ơi chúc tụng đệ huynh 
Bình an thượng lộ pháp trình thực thi 
Cảnh Trời cao đẹp uy nghi 
Tâm ta thanh nhẹ. Hò ơi! 
Tâm ta thanh nhẹ tự ghi tiến lần. 

 
3) 25-08-92  

Hỏi: Hôm nay Bé rãnh hơn mọi ngày, Bé định đi đâu?  
 

TL: Thưa cuộc sống của Bé ở trên mặt đất này không có lúc nào rãnh cả, tùy duyên mà sống tùy 
lúc mà định đó thôi. Rồi đây cũng phải đi thăm bạn đạo xa gần, để có cơ hội đánh thức tâm hồn 
của mỗi người giữ pháp mà tu  
 

                  Kệ:  
Qui nguyên giềng mối tùy tâm tiến  
Giải bỏ trần tâm giải nổi phiền  
Khai trí minh tâm qui một mối  
Khai thông đời đạo sống tùy duyên  
 
4) 26-08-92  

Hỏi: Hôm nay Bé có chương trình đi thăm bạn đạo mới, để độ cho họ thức tâm về con đường 

tiến hóa về phần hồn, có lợi lộc gì cho quần sanh không?  
 

TL: Thưa rất hữu ích cho quần sanh tự thức và tự tu, hạnh độ tha rất cần cho những người đã thực 
hành tu pháp Vô Vi, bất vụ lợi tận tình xây dựng niềm tin cho mỗi tâm linh trên mặt đất này  
 

                 Kệ:  
Thực hành chơn pháp thức vui say  
Khai mở tâm hồn điển đổi thay  
Thức giác đường tu qui một mối  
Về Trời thanh nhẹ hợp đời nay  
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5) 27-08-92  

Hỏi: Bé đã gặp người có tâm đạo, thực hành khác hơn Bé, nhưng họ vẫn hi sinh tận tụy cứu 

đời thì sao?  
 
TL: Thưa họ vẫn có tâm từ bi, thực hiện một góc nguyên lý sanh tồn của nhơn sinh.  
 
6) Hỏi: Còn thực hiện trọn vẹn thì sao?  
 
TL: Thưa thực hiện trọn vẹn thì phải biết thương chính mình, hồn vía mới có cơ hội tương hội, 
sống chung hòa bình, hồi sinh bất diệt, bằng không thì sống trong bán tín bán nghi, hồn vía bất 
minh, hành trình không dứt khoát, lặn lội trong biển yêu nhơn loại, nghịch thuận tương giao, thức 
hòa đồng không có, hồn không minh và vía cũng không tựu, bơ vơ trong lúc nhắm mắt, không gặp 
Chúa và mất cả cơ sở tâm linh, hành trình bi đát  
 
             Kệ:  
Vía hồn phân tán khó hồi minh  
Phân tán bơ vơ chẳng rõ mình  
Gieo rắc lời nguyền không lối thoát  
Niềm tin không trụ khổ về mình  
 
7) 28-08-92  

Hỏi: Bé được đi thăm nhiều người khi Bé rãnh rỗi, Bé cảm thấy có gì lạ không?  
 
TL: Thưa Bé cảm thấy mọi người đều vui khi gặp Bé, mọi người hướng về chơn lý và quỳ lạy 
chơn lý. 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Đại Đồng Tu Tiến 

 

Vui chung tiến hóa không ngừng 

Vía hồn thanh nhẹ tiến từng phút giây 

Cảm thông nguyên lý vui vầy 

Đâu đâu cũng được sum vầy vui chung 

Chẳng còn lý luận điên khùng  

Thành tâm tu tiến mỗi vùng mỗi siêu 

Chơn tâm phát triển được nhiều 

Càn khôn qui một cảm yên cảm hòa 

Bình tâm diệt ngã không ta 

Tự hòa tu tiến mới là người khôn 

Cộng đồng nhơn loại có hồn 

Cùng chung tu sửa cùng tồn tại lâu 

Chung vui phát triển nhiệm mầu 

Đâu đâu cũng có chuyến tàu rước tâm 

Chung vui giải tiến mừng thầm 

Chung cùng tiến hóa cùng tầm đường tu 

Chẳng còn khờ dại tạo ngu 

Trí tâm ổn định an du phần hồn 

Chẳng còn lý luận ác ôn 

Chung vui Thầy bạn ôn tồn dựng xây 

Thiên cơ qui động đổi thay 

Ngày ngày tiến hóa ngày ngày an vui 

Thực hành hiểu luật rèn trui 

Trì tâm tu tiến an vui mỗi ngày 

Mặc cho tình thế đổi thay 

Thực hành tinh tấn vui lây thế tình 

Tự do phát triển sửa mình 

Tình ta tình họ tình mình dựng xây. 

 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦYTHUYẾT GIẢNG 
 

Thực chất và tình thương 
 
Montréal, ngày 18 tháng 10 năm 1981 (tiếp theo) 
 
Cho nên mọi người đều có một cái tánh, cái tánh chậm trược, tự gây sự buồn tủi cho chính mình mà thôi. 
Khi chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta cảm thấy sung sướng có những bài học tâm linh. Thượng Ðế đã dọn bài 
và sắp bài cho chúng ta, chúng ta có cảnh học. Ở trong cảnh buồn, chúng ta thấu triệt cảnh buồn. Buồn đi, 
buồn cho hiểu cái buồn của tôi. Khổ để hiểu cái khổ của tôi. Rồi các bạn tiến! 
 
Cho nên những người tu luyện đã thành đạo, các bạn dòm thấy cơ thể họ thế nào? Những tuồng tích đã lưu 
lại cho chúng ta thấy, cảnh khổ của Quan Thế Âm, cảnh khổ của Jesus Christ, cảnh khổ của Thích Cha. Tại 
sao những vị đó thông minh, hiểu đủ mọi việc, lại chấp nhận cái khổ hơn là tìm cái sướng. tại sao Ngài 
không núp trong cái sướng để hưởng mà Ngài núp trong cái khổ để làm gì? Hành động của Ngài để cho 
mọi người ý thức và cảm động. Sau cái khổ là hạnh phúc đời đời. Sau cái khổ là cái mức tiến hóa vô cùng 
tận của mọi người, của mọi tâm linh. Chúng ta nên chấp nhận, nên học hỏi. Chúng ta nên đặt niềm tin của 
chính mình, chấp nhận để tiến hóa mới là người học giả. Còn nói đi học, mà ông thầy giảng một đường 
mình nghe một ngả thì đâu có phải người ngoan, đâu có phải một học viên xứng đáng của cả càn khôn vũ 
trụ. Chúng ta đứng ra, bước vào cái trường học của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta phải bình tỉnh mà học 
những bài sáng suốt thanh nhẹ đó. Một chữ cũng là đủ rồi. Khai triển tâm linh, một âm thinh siêu diệu 
cũng là cởi mở tâm thức của chúng ta. Tại sao chúng ta không học? Chúng ta còn trì trệ, rồi nói vì lẽ này, 
vì lẽ kia, vì lẽ nọ, không chịu! Không chịu bước vào vị trí sẵn có của chính mình mà để thực hiện cái đại 
nguyện sẵn có của chúng ta. Nằm đêm thanh tịnh, các bạn nghe lời tôi nói, các bạn thấy tủi nhục, buồn! 
Buồn vì cái gì? Buồn vì sự trì trệ, buồn vì sự ngu muội của chính mình. Còn chấp, còn mê. Chấp để làm 
gì? Mê để làm gì? Chấp là gì? Mê là gì? 
 
Chấp là chúng ta trách người này, người kia, người nọ, phê phán chuyện này, phê phán chuyện kia nhưng 
mà không hành. Chấp là cái đó. Còn mê chúng ta thích việc này, thích việc kia, thích việc nọ, không hành. 
Ðó là cái tội chấp và cái tội mê, đem lại sự tăm tối cho chính mình và sự buồn tủi hiện tại của các bạn. Tạo 
cho các bạn yếu hèn. 
 
Ngày nay Thượng Ðế đã ban ơn cho các bạn rồi, cho các bạn thấy, đi tới xứ người, sống trong mọi sự khép 
mình.Ở đời thì các bạn nói học hỏi gì học chứ cũng thua người ta, vì xứ của người ta, sự tham muốn và trật 
tự của họ đã bành trướng trước sự tham muốn và trật tự của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải làm cái gì? 
Chúng ta phải trở về với nội thức, để sống trong sự bình đẳng thương yêu của Thượng Ðế. Chúng ta là con 
của Ngài, sống chung trong một gia đình của cả càn khôn vũ trụ, yêu thương vô cùng nhân lọai tại thế, 
không phân màu da, không có sự cạnh tranh nhưng mà biết xây dựng về tình thương và đạo đức. Ðể hòa 
đồng với các nơi các giới, để thực hiện những gì Thượng Ðế đã mong muốn và dẫn giải cho chúng ta từ 
bao nhiêu kiếp. Nhưng mà chúng ta ôm lấy cái bản chất ngu muội mà quên Ngài, không chịu thực hiện con 
đường chánh pháp, tự trị và khai triển tới vô cùng trong cái hòa đồng cởi mở. Các bạn thấy, chúng ta thẹn 
vô cùng, các bạn đang ăn uống  gì đây, đang ăn thanh khí điển của Ngài đang ban, đang tiến vào nội thức 
của các bạn và xây dựng cho nội thức của các bạn. Các bạn thấy rõ chưa? Chúng ta đang sống chung trong 
một nhịp thở hít vô và thở ra, không ngoài cái đó được. Trước khi những vị thành đạo muốn đạt tới không 
không gian không thời gian cũng phải giữ nhịp thở đó, mới có sự sống để tiến hóa và ảnh hưởng cho chúng 
ta hiện tại. Vậy chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không xữ dụng những nguyên lý đó để tiến tới? Tại sao 
chúng ta không chịu hành? Khi các bạn hành rồi các bạn mới thấy rõ ràng câu :  Pháp Luân Thường 
Chuyển huệ tâm khai,  là không sai một ly! Càng ngày các bạn làm Pháp Luân càng nhiểu, càng thanh nhẹ, 
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càng cởi mở, càng sáng suốt, càng tiến tới vô cùng tận, các bạn mối thấy hơi thở là gì đó? Hơi thở là hào 
quang vô cùng sáng lạng, đã xoay chuyển nội thức của các bạn, để các bạn được mở huệ tâm, huệ cang, 
huệ tỳ, huệ phế, huệ thận và khai triển ngũ uẩn giai không, ổn định vô cùng. Dù các bạn đứng trước tình 
thế gì cũng có một mà thôi. Một cái thức hồi sinh vô cùng vô tận, chúng ta phải triền miên theo chiều sóng 
của siêu âm vang vang của Thượng Ðế. Âm ba của Ðại Hồn đã kêu gọi vang vang, chúng ta phải sớm trở 
về trong sự thanh nhẹ vô cùng tận, yêu thương vô cùng tận, xây dựng sự sáng lạng trong nội thức, nội thức 
của mọi tâm linh. 
 
Càng tu các bạn càng thấy rõ, càng thấy rõ các bạn thấy càng thương yêu đấng Cha Lành, thương yêu 
Thượng Ðế vô cùng, thương yêu tình thương của người mẹ thế giới đang kêu gọi, đang rơi lụy trong tâm 
khảm các bạn, đang nhắc nhở và xây dựng tiềm thức của các bạn tiến hóa, nâng niu các bạn, xây dựng. 
Chúng ta đồng trong một tình cảnh tiến hóa. Chúng ta đồng một tư cách sáng suốt để đón rước những siêu 
âm, những âm ba của Ðại Hồn đang chiếu diệu chúng ta, đã đưa hai tay nâng niu và chờ đón và đưa chúng 
ta trở về nguồn cội. Tại sao còn trì trệ nữa? Tại sao còn viện đủ lẽ mà không làm? Học rất nhiều, không 
phải học lời nói của tôi nhưng mà các bạn đã học trong cảnh đời từ nhỏ cho đến lớn. Cái bản chất cống cao 
ngạo mạn của các bạn, ngày nay các bạn thấy rõ rồ :Phải dẹp nó qua một bên, phải quét nó đi để trở về với 
thực chất yêu thương sáng suốt. Khi mà các bạn ý thức được thì điều lành nó về với các bạn. 
 
Quí thay và lành thay, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta còn được cơ hội để truyền cảm lẫn nhau trong âm 
thinh cởi mở và nhắc cho nhau về thực chất sẵn có của chúng ta để xây dựng nội thức căn bản, sống trong 
sự hồn nhiên vô cùng tận, tránh sự cầu xin tạm bợ và tạo cho chúng ta chậm tiến.  
Cho nên các bạn đã có cơ hội tự ý thức lấy sự căn bản của chính mình, tôi thấy không có gì quí hơn, không 
có vàng bạc nào có thể đổi được, có thể mua được cái ý thức đó. Ðó là vô giá vô cùng. Chúng ta chịu xây 
dựng, chúng ta mới biết thương yêu, chứ không có lấy văn chương tạm bợ, nói mà không làm. Càn khôn 
vũ trụ có trật tự, Trời có luật Trời, thế gian có luật thế gian. Thì nếu chúng ta tiến về cõi trời thanh nhẹ thì 
chúng ta phải tuân theo luật trời mà để tiến hóa, không nên nghịch với luật trời mà chuốt lấy sự trừng phạt 
cho chính mình. 
 
Các bạn cũng nhìn nhận điều đó. Hôm qua tôi làm điều sái quấy, ngày nay tôi cảm thấy phải ăn năn, có 
những sự đó! Dù bạn nắm được cây súng muốn bắn một người nào trước mắt bạn và bạn chứng kiến, cặp 
mắt bạn đã chụp cái ảnh đó rồi, thì những hình ảnh đó nó không rời tâm thức của các bạn nhưng mà các 
bạn lại gặt hái sự đau khổ ở thâu đêm, thấy rõ chưa? Nhân nào quả nấy! Cho nên chúng ta tu ở trong kiếp 
này, xây dựng ở trong kiếp này, nhiều bạn thắc mắc, tôi muốn làm, tu, để kiếp này kiếp sau tôi được 
hưởng. Cái nhân quả chắc chắn nó phải như vậy. Khi mà các bạn bước về điển giới hỏi chứ các bạn sau 
này chết rồi luân hồi về đâu? Về điển giới hay là thể giới? Ðiển giới thì phải làm việc nhiều hơn, nhanh lẹ 
hơn, sáng suốt hơn. (còn tiếp) 
 

HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA 

TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI 

THÔNG BÁO 

  
 Kính chào quý bạn đạo, 
  
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California trân trọng thông báo theo truyền thống hằng năm Hội tổ 
chức Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên, tuy nhiên năm nay do hệ thống nước bị hư cần 
thời gian sửa chữa, tạm thời Hội sẽ tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
vào ngày Chủ Nhật, 30/9/2018. 
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Kính mời tất cả quý bạn đạo khắp nơi đến tham dự để có dịp hội ngộ chung vui và tưởng nhớ đến Đức 
Thầy kính yêu của chúng ta. Quý bạn đạo đến tham dự buổi Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy xin vui lòng ăn 
mặc nghiêm trang và tề chỉnh, nên mặc y phục trắng cho buổi lễ thêm phần long trọng. Ban Chấp Hành 
chân thành cảm ơn. 
 
Lễ tiếp tân chào đón quý bạn đạo sẽ được bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Buổi lễ chính thức sẽ được bắt đầu lúc 10 
giờ sáng. 
  
Mọi liên lạc xin gọi về: 
  
Kim Anh Nguyễn:      714-580-5388 

BảoKhanh Châu:        714-489-7767 

  
Ban Chấp Hành chân thành cảm ơn. 
  
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California 
 

Báo Cáo Tài Chánh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 37 

 « Nhìn Xa » 

Hyatt Regency Montréal, Canada  

13.09.2018 – 18.09.2018 

Ngày 28 tháng 9 năm 2018 

Kính gởi toàn thể quý bạn đạo tham dự Đại Hội, 

            Trước tiên, chúng con thành tâm ghi ân Đức Tổ Sư, Đức Thầy, Chư Vị Bề Trên đã luôn quang 
chiếu cho chúng con tràn đầy thanh quang điển lành trong suốt thời gian Đại Hội. Đặc biệt nhất là khí hậu 
tại Montréal trong những ngày Đại Hội thật ấm áp, không mưa lạnh như thời tiết tiên đoán, nên chúng con 
đã được hưởng những buổi chiều đi dạo mát ra phố Tàu dùng cơm, và một ngày du ngoạn đầy ý nghĩa và 
vui nhẹ. 

Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý bác, quý anh chị, quý bạn trẻ, đã thành tâm hướng về Đại 
Hội Tâm Linh, để mọi người được cộng hưởng những ngày Tết Vô-Vi tràn đầy thương yêu, nhẹ nhàng 
thanh thoát. Sự hiện diện của Bác Bảy và Bà Tám trong hội trường kỳ này thật hi hữu, và làm chúng con 
càng nhớ đến Đức Thầy nhiều hơn, và thấm thía ơn nghĩa Đức Thầy vô cùng.  

Chúng tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã phát tâm đóng góp cho Đại Hội năm nay, 
trong tinh thần “nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa”. Tình thương của quý bạn luôn là động lực giúp 
chúng tôi cố gắng thêm để thực hiện một Đại Hội tốt đẹp, và chúng tôi ước mong sẽ tiếp tục đồng hành với 
quý bạn trên con đường phục vụ cho chung. 

Sau đây là bản báo cáo tài chánh cập nhật hóa sau khi chúng tôi nhận được các hoá đơn sau cùng 
của các dịch vụ liên quan đến Đại Hội.  

I. Tổng kết THU:      385,668   USD 
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II.  Tổng kết CHI PHÍ: -   385,159   USD 

III.  Còn: 

** Số tiền dư 509 USD sẽ được sử dụng cho quỹ đại 

hội 2019 

             509   USD** 

Chi phí gồm có:   

1. Chi phí Khách Sạn (Phòng ngủ, 4 bữa ăn sáng và 
3 bữa ăn trưa trong khách sạn, lệ phí trả nhân viên 
khách sạn chuyên chở vali cho bạn đạo ra bến xe 
bus, v..v...)  

         300,786 USD 

 

2. Chi phí 4 bữa ăn chiều tại nhà hàng trong 
Chinatown (14, 15, 16 và 17.09.2018) 

39,854 USD 

3. Chi phí chuyên chở bạn đạo  (bao gồm đưa rước 
phi trường, mướn xe van, thuê xe bus đưa ra phi 
trường, thuê taxi, tiền tips cho tài xế taxi, tài xế xe 
bus v..v…)  

 7,219 USD 

 

4. Chi phí thuê xe bus du ngoạn, vé vô cửa vườn 
bách thảo, tiền tips cho tài xế v...v... 

9,937 USD 

5. Chi phí thuê nhân viên kỹ thuật âm thanh, ánh 
sáng, dụng cụ âm thanh, ánh sáng trong hội 
trường, thuế carnet chuyên chở máy móc sang 
Canada, v...v...   

           21,250 USD 

6. Chi phí Đại Hội linh tinh  (ấn loát cẩm nang, bưư 
phí, trang trí hội trường, bông hoa, quà đại hội 
v...v...) 

              6,113 USD 

   

Chúng con xin đảnh lễ Đức Thầy trong tâm, và thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đạo. 

Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội “Hiểu Rộng” 2019 tại Đài Loan. 

Kính thư, 

BTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 

Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California   
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách  

 
Ngày 28 Tháng 9 Năm 2018 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
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Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn đạo khắp năm châu, và đặc biệt tại 

Đại Hội 2018 “Nhìn Xa” tại Montréal, Canada. 
 
Tại Đại Hội, chúng tôi có phân phối 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).  

Chúng tôi cũng có phân phối 900 thẻ USB mỗi loại (tổng cộng 1800 thẻ) gồm các bài giảng của 
Đức Thầy theo nhiều đề tài phong phú từ trang mạng Suối Đạo Vô Vi (suoidaovovi.com). Đặc biệt các bạn 
có thể ôn lại những lời Đức Thầy giảng về Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định, Pháp Luân 
Chiếu Minh, Niệm Phật, Các Pháp Phụ, v..v….theo dạng audio. 

Tại Đại Hội, chúng tôi có gởi thêm một số thẻ USB cho các bạn đạo tại Việt Nam đem về phân 
phối cho địa phương có sinh hoạt Vô-Vi, bạn đạo Âu châu, Úc châu, Nam Cali, và Bắc Cali, v..v... Xin quý 
bạn đạo liên lạc với Ban Ghi Danh Đại Hội tại địa phương mình cư ngụ, hoặc liên lạc với Hội theo địa chỉ 
đính kèm nếu quý bạn muốn nhận thêm thẻ USB này. 
 Để kỷ niệm 10 năm “Đại Hội Viễn Tiến 2008 – Đại Hội Nhìn Xa 2018”, chúng tôi có phân phối 
550 cuốn Album gồm 35 bài thơ của các Đại Hội (1982-2016) với những hình ảnh đại hội cho các bạn đạo 
tham dự Đại Hội kỳ này.  
 
 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 và tùy theo kỹ thuật hiện đại. 
 

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 22 tháng 6 năm 2018  đến 
ngày 28  tháng 9 năm 2018. 
 
Tên Số Tiền Nhận Currency/ Loại Tiền 
Lê Hoàng Lê (Texas)         150  USD 
Võ Quang (Maryland)         200  USD 
Trần Phúc (Florida)         300  USD 
Nguyễn Cúc (California)         200  USD 
Huỳnh Kiệt  (California)           10  USD 
Michael Sutherland  (Florida)         100  USD 
Trần Ngọc Quang (Florida)         500  USD 
Lê Hoàng Văn (Texas)           50  USD 
Trần Mạnh Ái (California)           40  USD 
 

    DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ KINH SÁCH TẠI ĐẠI HỘI 2018 NHÌN XA  
 
STT 

 
HỌ VÀ TÊN 

 
QUỐC GIA 

 
______ 

USD 

SỐ 
________ 

EUROS 

TIỀN 
_______ 

CAD 

 
_______ 

AUD 

 
GHI CHÚ 

01 Nguyễn Ngọc Hạnh Melbourne, Úc    200  
02 Thiền Đường Duyên Lành Melbourne, Úc    500  
03 Đỗ Thị Dương Cầm Melbourne, Úc    500  
04 Vũ Thị Tố Oanh Melbourne, Úc    500  
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05 Wan Thị Bích Liễu  Melbourne, Úc    1000  
06 Hương & Công  Australia    150  
07 Vũ Tường Khanh &  

       Lê Thị Thanh Phượng 
Tây Úc    1000  

08 Quách Thị Dung Australia    200  
09 Lê Thị Ngọc Sương Australia    100  

10 Lưu Quốc Trường Australia    500  
11 Lâm Cẩm Duyên & 

                 Phùng Thị Xiêu 
Australia    100  

12 Nguyễn Thị Ánh Australia    200  
13 Nguyễn Ngọc Ánh Australia 100     
14 Thái Kim Liên Pháp Quốc  2000    
15 Lý Hoa Khanh Pháp Quốc  100    
16 Cổ Tấn Bích Ngọc Pháp Quốc  50    
17 Đinh Văn Ré Roger Pháp Quốc  200    
18 Huỳnh Thị Cao Pháp Quốc  100    
19 Ngô Mui Leng Pháp Quốc 500     
20 Lê Thị Hia Đức Quốc  300    
21 Nguyễn Văn Sơn Đức Quốc  100    
22 Lâm Tuyết Nga Bỉ Quốc 300     
23 Phan Thị Hồng Thuận Bỉ Quốc   150   
24 Trịnh Thị Ngọc Vân Canada   500   
25  Lai Ngọc Tâm Canada   700   
26 Lai Ngọc Hoa Canada   1000   
27 Lai Ngọc Dung Canada   200   
28 Trần Thanh Hòa Canada   700   
29 Trần Minh Hải Việt Nam   50   
30 Lai Ngọc Minh Việt Nam   100   
31 Huỳnh Ánh Sáng Texas, USA   300   
32 Một bạn đạo Atlanta Georgia, USA   20   
33 Tôn Nữ Mộng Chi Georgia, USA   40   
34 Trương Thị Ngọc Anh California, USA   20   
35 Ẩn Danh ?? 100     
36 Nguyễn Thị Ngọc Dung Florida, USA 300     
37 Nguyễn Thị Loan Michigan, USA 100     
38 Phạm Thị Huệ Virginia, USA 200     
39 Phạm Văn Được California, USA 300     
40 Võ Thị Đào Georgia, USA 500     
41 Ẩn Danh Utah, USA 100     
42 Vũ Kim Xuân Thảo Philadelphia, USA 100     
43 Nguyễn Trọn & Nguyễn Tuyết    Washington, USA 500    Check #120 

44 Hoàng Kim Arizona, USA 100    Check #1591 

45 Trần Ngọc Quang Florida, USA 2000    Check #407 

46 Lâm Nguyễn & Hương Nguyễn Florida, USA 200    Check #1498 

47 Trần Long Florida, USA 300    Check #1500 

48 Trần Hải Nguyên Florida, USA 100    Check #1500 
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49 Trần Hồng Florida, USA 100    Check #1500 

50 Nguyễn Kim Arlington, TX, USA 200    Check #242 

51 Nguyễn Thị Phụng &  
           Nguyễn Lưu Phong 

California, USA 500    Check #3338 

52 Hồ Phương California, USA 300    Check #820 

53 Nguyễn Ngọc Tiên USA 200     
54 Trương Thị Kim Thanh USA 100     
55 Phạm Ngọc Dũng California, USA 400     
56 Nguyễn On Houston, TX, USA 100     
57 Võ Nhàn Thanh Texas, USA 100     
58 Bạn Đạo South Carolina S. Carolina, USA 1000     

59 Lương Lan Texas, USA 200     
60 Bạn đạo Marietta Georgia, USA 500     
61 Thiền Đường Tứ Thông Texas, USA 100     
62 Lưu Nancy Texas, USA 150     
63 Đỗ Thuận Chánh  Texas, USA 150     
64 Bạn đạo Kansas Kansas, USA 400     
65 Nguyễn Tuyết USA 100     
66 Trương Ngọc Thủy & 

                Trương Kiến An 
California, USA 200     

67 Trần Steven California, USA 100     
68 Huỳnh Nancy California, USA 100     
69 Bạn đạo Dallas Texas, USA 100     
70 Trương Thị Vui California, USA 100     
71 Hồ Thanh & Hồ Hằng California, USA 500     
72 Đặng Nguyễn Triêm Houston, TX, USA 100     
73 Bạn đạo Boston Boston, USA 50     
74 Vương Quang Vinh USA 100     
75 Đỗ Trung Hiếu Texas, USA 200     
76 Trịnh Quốc Cường Hawaii, USA 20    Money Order  

77 Lâm Hoa Mai Hawaii, USA 100    Money Order 

78 Thái Thị Thanh Việt Nam 100    Money Order 

79 Nguyễn Thị Trang Việt Nam 200     
80 Lương Thị Huỳnh Việt Nam 200     
81 Phan Thị Ích Việt Nam 100     
82 Chao Tsui Tao Hawaii, USA 200     
83 Lê Thị Cẩm Vân Australia    50  
84 Lâm Quang Sang Belgium  50    
85 Van Damme Chantal Belgium  50    
86 Nguyễn Thị Liên Belgium  20    
 
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về số tiền nhận được trong Đại Hội Nhìn Xa 2018, xin email về 
thuton@yahoo.com hoặc liên lạc số điện thoại (408)518-2402. Xin để lại lời nhắn nếu cuộc gọi không 
được trả lời. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
=================================================================
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 
 Điện thoại: (408) 518-2402  hoặc (714) 598-7291   
(Xin quý bạn liên lạc về Hội nếu muốn nhận thêm thẻ USB) 
   
Kính thư, 
Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California  
Ban Kinh Sách 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   trong Đại Hội NHÌN XA 2018  như 
sau: (bổ túc từ tuần trước) 
 
         Người gửi                   US$                   Currency 
Mai Kim Khue (Ca) 200    

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 14/15 

THƠ BẠN ĐẠO 
 

Diogène 

Nhớ ai một thủa rất xa xưa 
Đèn thắp tìm người giữa buổi trưa ; 
Kiếm mãi khắp nơi tìm chẳng được, 
Đến nay chẳng biết tìm ra chưa ? 

 
 

Chữ Nhân còn khó viết cơ mà ! 
Đừng trách kiếm người tìm chẳng ra : 
Đèn thắp ban trưa nơi cõi thế 
Dễ chi tìm được một Người Ta ! 

 
 

Kiếm tìm nhân-thế để làm chi ? 
Hiểu Đạo họ còn sống thị-phi ! 
Hay bởi giữa trưa đời vẫn tối 
Thắp đèn tìm kiếm Bạn Vô-Vi ? 

Toulouse, ngày 21-09-2018. 
Kính bút, 

Trịnh Quang Thắng. 
                              ==== 
                        NHÌN XA 

Nhìn xa thấy rõ đường về 
Bao năm thiền định - hành trình dày công. 
Từ tăm tối tan dần  trong sáng 
Nhận biết rằng có lối về quê. 
Bao năm mang xác làm người 
Ham mê đủ thứ lối về bõ quên! 
Buông tất cã… ngõ không trống rỗng 
Mới phát ra ánh sáng trong không 
Nhận, từ không đến, rồi trở về không 
Con đường lẽ… tự đi một mình. 
                 Cali. 10/08/018 

          Kính bái, 
            Lê Thị Lệ-Hoa 
              ====== 

                 TÌM LẠI CHÍNH MÌNH 
Đêm thanh vắng vô cùng say ngủ 
Nhưng tôi ngồi tỉnh thức công phu 
Nhìn cảnh tịnh mắt tôi tỏ rõ 
Tai lắng yên điển trổi ngân vang 
Kiếp người sao quá gian nan 
Có thân linh động thế gian là gì..? 
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Trực biết rõ thế gian giả, giả! 
Tôi tìm về chổ thật xa xưa 
Hiện giờ sống thật có thừa 
Bỏ thân quay lại hồn xưa thanh-hòa. 
 

Thật sống thật, đêm ngày thong thả 
Buông thả trống rỗng rang, nào lạ! 
Bởi từ lâu có sẳn trong ta 
Bao năm ngàn kiếp đã qua 
Giờ đây tìm lại chính ta… đây rồi! 
 

Oai thần lực Vô-Vi đắc lực 
Khai thông, hòa hợp nhứt nguyên-linh 
Trời cao, đất thấp không lời 
Phân minh hiểu rõ mọi nơi hợp-hòa 
 

Càng đi càng biết nhiều nơi 
Càng đem chơn-lý, ý lời phát minh 
Trí kia sáng tỏ ngỏ trình 
Ra đi để lại hành trình quang-khai. 
 

  Cali. 3am, 15/08/18 
         Kính bái, 
               Lê Thị Lệ-Hoa 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bd  CHÂU  PHÚC AN (Cúc) .Sinh năm 1954. Mất ngày 
20.9.2018 (nhằm ngày 11.8 Mậu tuất).  Tại Saigon Vietnam, thọ 65 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. Cám ơn 
quý bạn đạo. 
Trần Đạm Thuỷ (Saigon) kính báo. 

2) Bạn đạo Trương Thành Vĩnh (thân nhân của các bạn đạo Mỹ Cẩm, Mỹ Hạnh, Mỹ Kim, Hồng Hoàng, 
Văn Việt, Việt Chiến, Việt Thắng, Phương Thùy, ....) sanh năm 1940, mất ngày 23 tháng 9 năm 2018, 
nhằm ngày 14 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, thọ 79 tuổi 
(80 tuổi ta), được về nơi thanh nhẹ. 
Gia đình thành thật cám ơn. 

3)  Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn Thị Huỳnh Mai ( Diệu Ngộ) sinh 
năm 1957 mất lúc 10g10 phút sáng ngày 25 tháng 9 năm 2018 nhằm ngày 16 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại 
Thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai,  hỏa táng ngày 27 tháng 9 năm 2018 nhằm ngày 18 tháng 8 năm Mậu 
Tuất tại Núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu  hưởng thọ 62 tuổi.  Sớm được siêu thăng tịnh độ 

Thành thật cám ơn Quý bạn đạo  

Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu kính báo 

 


