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` 
Số 1265  6 tháng 10 năm 2019 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1993 
 

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) Bé tham thiền nhập định có gì thay đổi không? 
2) Nhiều người ở mặt đất hay lo cho thế sự nhưng không biết được chính mình? 
3) Làm người tại sao không minh bạch? 
4) Người tu cần có lập trường hay không? 
5) Tại sao thế gian cứ bị bão lụt hoài, tạo sự đau khổ cho người dân rất nhiều? 
6) Tại sao con người tại mặt đất lại bị đàn áp? 
7) Cần lập quần tiên hội tại thế gian hay không? 
 
 
 

 

Chánh Ðại 
 

Chánh đạo quang minh tình giao cảm 
Thực hành chánh pháp tự khai thông 

Ttình Trời tình Phật qui một mối 
Thành tâm tu luyện tự phân huyền 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1)14-07-93 
Hỏi: Nhiều người ở mặt đất hay lo cho thế sự nhưng không biết được chính mình? 
 

Đáp : Nhiều người ở mặt đất hay lo cho thế sự nhưng không biết được chính mình, không làm 
việc mà có hưởng, làm cho cán cân kinh tế liên hệ bất ổn mà không hay biết gì! Tạo sự động 
loạn cho cộng đồng nhơn sinh biến thành bất ổn, còn hướng ngoại gây bệnh hoạn cho chính 
mình, tạo sự đau thương cho cộng đồng nhơn loại, xài phí của chung tạo tội mà không hay. 
Ngược lại người siêng năng tu thiền, thì sẽ tự gỡ rối rất nhiều, hướng về con đường Phật Pháp 
trong thực hành, khai triển thực chất của chính mình, tiến hóa hợp thời, không còn đau khổ nữa. 
 

            Kệ: 
Tu tâm sửa tánh tiến thanh vừa 
Chẳng có mưu tâm chẳng khóc mưa 
Thanh tịnh cứu đời qua khổ nạn 
Bình tâm học hỏi chẳng đau chừa 
 
2) 15-07-93 
Hỏi: Bé tham thiền nhập định có gì thay đổi không? 
 

Ðáp: Bé tham thiền nhập định càng thấy Bé thanh nhẹ hơn xưa và không thấy gì trở ngại cả, óc 
sáng tâm minh, những chuyện ngoài tai đều không dính dấp đến Bé, Bé sống rất yên vui. Nhìn 
lại thế gian biết bao nhiêu sự động vô ích đang diễn trong tâm người mưu mô động loạn kể cả 
người tu, tự làm mất bản chất tự nhiên và hồn nhiên, tạo khổ cho phần hồn mà không hay. 
 

            Kệ: 
Chuyển hóa mãi mê chuyển tự bày 
Mãi mê động loạn sống không hay 
Tưởng còn lại mất sao không biết 
Khó khổ trùng tu lại mới hay 
 
3) 16-07-93 
Hỏi: Làm người tại sao không minh bạch? 
 

Ðáp: Làm người không minh bạch tại vì chính họ không hiểu được chính họ, làm sao minh bạch 
được, chỉ hướng theo khả năng gian tham ở bên ngoài mà sống, thì cuộc sống tâm linh bị mất vị 
trí thanh cao, lượng từ bi biến mất, ham sống sợ chết, tự tạo ác nghiệp cho chính mình mà không 
hay, chỉ biết trách móc và than thở và không biết tự cứu. 
 

               Kệ: 
Hồn không hội tụ trí không minh 
Hướng ngoại lân la hại chính mình 
Trí tuệ âm u không dũng mãnh 
Khó hành khó tiến khó hồi linh 
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4) 17-07-93 
Hỏi: Người tu cần có lập trường hay không? 
 
Ðáp: Thưa người tu rất cần có lập trường dứt khoát hướng về Phật thanh nhẹ thay vì bám vào sự 
động loạn của trường đời, tổ chức quần tiên ngăn cản mức tiến tâm linh trở thành ỷ lại, cuối cùng 
chỉ sanh giặc mà thôi, tự tu tự tiến là bình đẳng nhứt, tự cứu vớt trọn lành, hướng về vô sanh bất 
diệt, nhiên hậu mới hồi sinh được ánh sáng từ bi của hành giả. 
 

                Kệ: 
Vạn năng khai triển thức nhân hòa 
Chung cội chung ngành tự bước qua 
Thanh tịnh gieo trồng thêm giống tốt 
Qui nguyên giềng mối cảm thanh hòa 
 
5) 18-07-93 
Hỏi: Tại sao thế gian cứ bị bão lụt hoài, tạo sự đau khổ cho người dân rất nhiều? 
 

Ðáp: Thưa nước có cơ hội tràn thì đất có cơ hội lại lấp. Ðó là luật tự nhiên, trong sự tuần hoàn 
của vũ trụ. Người tu có cơ hội là phải tiến theo con đường giải thoát, trì tâm sẽ được ngộ, tạo 
được luồng điển thanh cao sẽ được tiến hóa nhẹ nhàng 
 

               Kệ: 
Chuyện đời thanh tịnh sẽ qui hàng 
Khó khổ do tâm tự chuyển sang 
Ðời đạo trong lòng đang chứa đựng 
Tự mình giải tỏa đạt bình an 
 
6) 19-07-93 
Hỏi: Tại sao con người tại mặt đất lại bị đàn áp? 
 

Ðáp: Thưa con người tại mặt đất bị đàn áp là vì người đã quên mất lãnh vực thanh tịnh của chính 
mình, biến thể của nó là chống đối bất cứ đề tài nào đưa đến trong cuộc sống, tạo ra nghịch cảnh 
bắt buộc phải nhận mọi sự chống trả có thể đưa đến cho bản thân người tu hướng ngoại tạo động, 
lại bị nhồi quả nhiều hơn, từ tâm lẫn thân đều xáo trộn. 
 

               Kệ: 
Tình đời diễn biến muôn chiều động 
Trách móc nhơn gian bị tréo trồng 
Cơ cực chơn hồn không phát triển 
Khéo khôn khéo tự khai vòng 
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7) 20-07-93 
Hỏi: Cần lập quần tiên hội tại thế gian hay không? 
 

Ðáp: Thưa đã tu thành tiên đâu mà lập hội phong chức như sử sách để lại, danh là danh giả đàng 
là đàng tu, có khổ có thiếu thốn thì mới có phát minh, theo trình độ nhơn gian là chỉ phát minh 
phương tiện và giúp vui mọi người. Còn người tu thì ngược lại người đời, chỉ chăm chú hướng 
về thanh tịnh thì mới đúng đường, lo tu tâm dưỡng tánh hành sự trong thanh tịnh. Chính hành giả 
chịu thay đổi theo hướng thanh tịnh thay vì động loạn tức là nói chuyện không bằng cớ, tạo động 
cho người khác, tự khai thác sự huyền bí sẳn có mới là chánh pháp, tâm thân lúc nào cũng thanh 
nhẹ, tự xây dựng mình và ảnh hưởng người khác, thì kết quả ảnh hưởng quần chúng càng ngày 
càng mạnh, tâm từ bi sẽ được phát triển nhiều hơn, óc sáng tâm minh hành trình rõ rệt. 
 

                  Kệ: 
Quên ta mới rõ cơ Trời chuyển 
Thanh tịnh cần tu tự tiến xuyên 
Hướng thượng về quê lòng hớn hở 
Hòa tan thanh nhẹ pháp phân huyền 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Bầu Trời 

 

Bầu trời ngắn gọn bạn ơi, 

Nơi nào cũng có Phật Trời độ tâm. 

Tự tu giải tỏa âm thầm, 

Trí tâm là một đường tầm lý chơn. 

Chung vui chẳng có giận hờn, 

Tự tu tự tiến rõ Trời ân ban. 

Quý thương cha mẹ ở đời, 

Hợp thời tiến bước rõ nơi an toàn. 

Cảm thông nguyên lý tự an, 

Chẳng còn mê chấp, tự bàn tự tu. 

Chẳng còn lưu luyến tiền xu, 

Tâm tu dứt khoát chẳng ngu chẳng khờ. 

Cảm thông thức giác từng giờ, 

Hướng thanh tự đạt, thờ ơ chẳng còn. 

Trời ban nguyên lý đường mòn, 

Tự tu tự tiến, chẳng còn si mê. 

Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Giải giới phân minh 
 
Manila, ngày 13 tháng 3 năm 1983 
 
Thưa các bạn, 
 
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội thiền chung để nghiên cứu Công và Quả. Công là gì? Ngày hôm nay 
chúng ta vinh hạnh được mang một thể xác huyền vi do Trời Phật ân ban cho chúng ta, có âm thinh, có 
tư tưởng, có thanh trược điển để giải tiến từ giây từ phút , mà chúng ta không biết dầy công trở lại xây 
dựng vạn linh trong tiểu thiên địa này, thì cái quả nó sẽ đến với chúng ta? Hỏi cái gì là cái quả? Tánh 
tình bất ổn, nó cho chúng ta thấy, sự suy sụp từ tư tưởng lẫn thể xác! Sân si buồn hận đủ thứ! Đó là cái 
quả! Quả không lành cạnh không ngọt, cho nên chúng ta phải làm thế nào để giảm bớt về cái quả xấu đó? 
Chúng ta phải dầy công! Dầy công tu luyện sửa chữa nội thức, mới tránh được cái hậu quả của tương lai, 
nan y, và đem lại một cái nghiệp chướng triền miên khổ cực trong tâm hồn, đó là tâm bệnh! Mọi người ở 
thế gian chỉ xem xét mặt tiền và quên nội thức. Chính chúng ta, người đã chán đời qua đạo và thấy rõ cái 
quả của chúng ta không lành! Luôn luôn đem lại thức của chính mình! Ðó là cái quả không lành. Chính 
các bạn hiện tại đang ngồi thiền đây, cái quả của các bạn cũng chưa có lành, chưa có toàn thiện, chưa có 
toàn giác, luôn luôn phóng tâm đưa ra những cái ý nghĩ bất chánh, nghi ngờ, và không chịu thức tâm 
trong hòa đồng cởi mở thanh nhẹ, để hiểu lấy mình nhiều hơn, hiểu lấy sự sai lầm của chính ta nhiều 
hơn, thì chúng ta mới bằng lòng thực hiện, tức là góp công xây dựng, sửa mình để cống hiến! Ðó là 
công! Còn cái quả, hướng thượng, thì nếu mà chúng ta càng tu thì càng thấy có sự kết quả thanh nhẹ 
hướng thượng, để tiến giải! Nhưng mà cái quả đó không phải là đủ! 
 
Dù các bạn tu cho cách mấy đi nữa, các bạn làm việc cho cách mấy đi nữa, rốt cuộc cái quả cũng chưa có 
đủ! Chúng ta thấy Thượng Ðế làm rất nhiều, nhưng mà thế gian đâu có thấy rằng, cái công của Thượng 
Ðế! Vì cái công làm không có so đo, không có suy tính, mà chỉ biết làm vô cùng tận để cứu độ chúng 
sanh, vạn linh! Cái công của Ngài là vô cùng, vô tận, vô lượng. Và chúng sanh chúng ta làm chút đỉnh 
công, đó là đem lại cái quả xấu mà thôi! Cho nên nhiều bạn đã tu và đã đóng góp một phần nào, rồi 
muốn bảo vệ Vô Vi và muốn phát triển Vô Vi, nhưng mà cái công không có. Cái công chính bạn phải lo 
cho các bạn mà chính bạn đã lo khai thác tâm thức của các bạn, để thấy rõ nguyên lai của sự cấu trúc siêu 
nhiên và thức tâm để tiến tới sự sáng suốt vô cùng, sáng lạng trong nội thức của các bạn, thấy rõ Thượng 
Ðế trong ta, thấy rõ Thượng Ðế đã làm việc gì. Ngài không ngừng nghỉ ngày đêm để xây dựng cho 
chúng ta tiến hóa, từ mọi trạng thái tại thế gian, để biểu hiệu trong tâm thức chúng ta và dìu dắt chúng ta 
từ ly từ tí, bất cứ hành động nào tại thế đều có sự dự kiến của Ngài! Nhưng mà chúng ta lại phủ nhận 
Ngài, và chê Ngài, và trở lại trách móc Ngài. Nói là Thượng Ðế không làm việc cho chúng sanh, Thượng 
Ðế đui mù, không thấy chúng ta và không giúp chúng ta. Và ý muốn của chúng ta muốn tu nhưng mà 
không có kết quả? Tại sao? Vì công không có, cái quả xấu, đó là sự trách móc, cái quả đắng không tốt, 
và chỉ chờ ngày rụng mà thôi!  
 
Cho nên chúng ta thấy rõ, chúng ta cần công nhiều hơn! Công tu luyện, dầy công sửa mình, lập hạnh, thì 
cái công đó là cái công quan trọng để tiến tới trở về nguồn cội. Nếu các bạn không biết xây dựng và khai 
triển tâm thức của các bạn thì các bạn có làm gì biểu hiện ra bên ngoài, đó tưởng là sự kết quả tốt đẹp 
của các bạn, xây chùa dựng miễu, làm đủ thứ để cho thiên hạ biết hành động của chúng ta. Thì điều đó 
không phải là cái điều chơn chánh của sự tu! Muốn có điều chơn chánh tu thì phải thầm tu thầm tiến và 
hòa tan với mọi trạng thái! Các bạn ở trong một sòng bạc nhưng mà tâm thức các bạn thấy rõ đây cũng là 
Thượng Ðế đang an bài cho các bạn, và thức tâm các bạn, để các bạn thấy rõ lòng tham. sự ham muốn đi 
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xuống của các bạn bằng cách nào để các bạn thức tâm hòa đồng và đi lên! Cho nên ở trong cảnh đời hơn 
thua thì cũng không khác gì ở trong sòng bạc! Mọi người muốn hơn, tu cũng muốn hơn, buôn bán cũng 
muốn hơn, làm chánh trị cũng muốn hơn! Cái gì cũng muốn hơn thiên hạ hết! Nhưng mà không biết hòa 
đồng! Miệng nói hòa đồng, tâm chưa thức! Thì chính tất cả những cơ năng trong tiểu thiên địa của các 
bạn, trong thể xác này, các bạn chưa biết điều khiển, làm sao điều khiển ở bên ngoài được! Cho nên chỉ 
tạo ra sự thất bại và chuốt lấy sự cay đắng, đó là cái quả xấu!  
 
Cho nên chúng ta phải dày công tu luyện, để mở tâm khai trí, ảnh hưởng những người khác, còn hơn 
chúng ta rêu rao quảng cáo nhưng mà không có kết quả. Cho nên lần lượt những người Vô Vi câm cái 
mồm, chỉ lo tu mà thôi. Cho nên những người ở thế gian còn đòi hỏi rất nhiều, nhưng mà hành không có 
bao nhiêu, muốn đủ thứ, muốn biết vị này, muốn biết vị kia, muốn biết vị nọ, nhưng mà kết quả, cái vị trí 
của chính húng ta không biết, làm sao đến được! Các bạn không biết vị trí của các bạn, các bạn không 
biết khả năng của các bạn, các bạn không biết trình độ của các bạn làm sao các bạn tiến? Các bạn thấy rõ 
chưa? Đó là một sự sai lầm vô cùng và sự tăm tối vô cùng.  
 
Cho nên Thượng Ðế phải ân ban, phải cho những trình độ siêu nhiên cứu độ chúng sanh xuống để ban 
thanh điển, thanh quang điển lành để cứu độ con Ngài và cho mọi người biết rằng, khả năng của mọi 
người là khả năng của Thượng Ðế, nên phải sớm trở về với khả năng và xử dụng khả năng sẵn có của 
chính mình, để đạt cho kỳ được một dũng chí lớn rộng, siêu nhiên, hòa hợp và cởi mở, nó mới đúng 
trong cái Khoa học huyền bí đã qui định. Sự văn minh trong tâm thức không vun bồi, không khai triển, 
theo đuổi ngoại cảnh, theo đuổi những sự sân si và lệ thuộc bởi những sự thử thách, chưa chịu đứng lên, 
kiên trì, và chịu đựng, học nhẫn học hòa.Cho nên đâm ra bơ vơ tại thế, cảm thấy mình tủi nhục, vì cái 
bản chất tăm tối mà thôi. Cho nên chúng ta hằng tuần có cơ hội, để điêu luyện, để truyền cảm khả năng 
sẵn có của chúng ta cho mọi người. Huynh đệ tỉ muội đồng tâm bàn bạc, xây dựng lẫn nhau, dù được dù 
không cũng là trong một tinh thần xây dựng, vì chúng ta biết rõ đây là cõi tạm, đây là trường học, phải có 
sự bàn bạc. Và sự bàn bạc đó thì mọi người có một trình độ khác nhau để thức tâm. Cho nên các bạn 
nhiều khi, những người lành, những người thanh tịnh, những người muốn độ chúng sanh, phải nhịn, phải 
cho những người hung hăng mắng chửi để chúng ta thấy rõ rằng, những  người hung hăng đó đã tạo một 
cái quả không lành cho họ và tâm chúng ta phải học nhẫn để cứu độ họ và để cho họ thấy rõ rằng, sự 
nhẫn là cao quí, sự hòa là cao quí, để đưa sự sáng suốt trở về với chính họ. Cho nên chúng ta không phải 
là, nói cho họ nghe họ mới tu nhưng mà chính hành động của chúng ta, sự nhẫn nhục của chính mình!  
 
Cho nên ở thế gian, những người trí thức đã học hỏi rất nhiều, đã được điêu luyện rất nhiều, nhưng mà 
kết quả cũng chỉ học có một chữ nhẫn mà thôi! Những vị đang làm chánh trị cách mạng tại thế, cũng 
phải hết sức kiên nhẫn, mới có ngày thành tựu, và nhiều khi còn bị phải ma quỉ phá khuấy, làm tan vỡ 
những cái mộng đẹp và ước mong để cống hiến cho nhân loại ở tương lai, cũng có nữa! Cho nên mọi 
người chúng ta phải chấp nhận, cái thành cũng như cái bại, nhưng mà con đường tiến của chúng ta là 
không ngừng nghỉ mới là đúng! Chính chúng ta là chủ của cái tiểu thiên địa này mà không chịu lo trách 
nhiệm an bài, lập lại trật tự để càng ngày càng đạt sự sáng suốt và thấy rõ sự tai hại, chính chúng ta đã 
phơi bài và cũng như muốn quảng cáo, muốn đem lại cái tốt của chúng ta cho mọi người biết, nhưng mà 
hành động không có, thực hành không có, rồi rốt cuộc làm sao thành công? 
 
Cho nên chúng ta phải thực hiện chữ công nhiều hơn! Đó, vạn linh đồng thức trong bản thể của chúng ta 
là do cái công của chủ nhân ông làm mẫu. Phần hồn phải thức tâm phải điêu luyện, phải thanh tịnh, phải 
tìm hiểu phải chấp nhận. Cho nên các bạn đã tự phát tâm lập thiền đường, kẻ lớn người nhỏ chung đụng 
lẫn nhau và cũng không ngoài thức hòa đồng để cởi mở, trong cái nguyên lý học hỏi của tất cả mọi nơi 
mọi giới! Cho nên chúng ta toàn là trực tiếp, không có gián tiếp! Các bạn thực hành hàng tuần đây là trực 
tiếp phân giải để học hỏi chứ không phải gián tiếp, không phải lệ thuộc! Không có ai giỏi hơn các bạn 
bằng các bạn tự thức! Mà muốn có thức tâm thì phải có sự đụng chạm! Mà có sự đụng chạm là có thức 
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tâm sớm! Cho nên những người trẻ tuổi cũng có cái bản chất muốn tìm hiểu và quá mong muốn đạt 
thành kết quả tốt cho nên cũng lắm khi tạo ra những lời nói cống cao ngạo mạn giữa bạn đạo và bạn đạo. 
Nhưng nhờ đó những người được truy kích đó, là những người đó có cơ hội đọc được hành động tu học 
của chính người. Chúng ta đã đọc qua nhiều lịch sử và chúng ta thấy rằng cần phải sửa mình! Vây lấy gì 
để sửa? Nếu không có sự đối chiếu kích động đó làm sao chúng ta có cơ hội sửa tâm? Cho nên các bạn 
phải gặp phải những sự đối chiếu đó! Và sự đối chiếu đó là món quà quí cho người tu của Vô Vi!  
 
Cho nên đừng sợ đó, đừng cho đó là khổ, và đừng than, và chúng ta phải chấp nhận để học hỏi, vì chúng 
ta còn thiếu thốn, chưa hoàn hảo. Như tôi đã từng nói rằng, phần hồn tại thế chưa hoàn tất, còn bị giam 
hãm trong cái thể xác eo hẹp này, phải học nhiều hơn! Cần học nhiều! Người hiếu học thì phải học 
nhiều! Người trí thức là người hiếu học mới đạt tới trí thức! Cần phải học nhiều, cần phải hạ mình, để 
được có cơ hội đi sớm hơn và tiến hơn! Chứ đừng nói tôi đây là đầy đủ, tôi là khoa học, tôi không tin bất 
cứ một cái gì nhưng mà kỳ thật tôi phải tin! Vì tôi ở trong phạm vi kích động và phản động và tôi phải 
thấy rõ rằng tôi cần phải tin, tin những gì? Tin khả năng sẵn có của chính tôi! Tin những gì nữa? Tin tôi 
có khả năng xây dựng trong nhẫn hòa! Đó mới là một người trí thức, sáng suốt! Chứ đừng tưởng ta đây 
trí thức và dùng hai chữ trí thức đó mà đưa các bạn đi, sai một ly đi một dặm! Tự cao, cống cao ngạo 
mạn và tưởng rằng cảnh đời phải lợi dụng các bạn mới có sự sống! Không, các bạn đã sai rồi! Ai mà lợi 
dụng các bạn? Chính các bạn là một người sáng suốt và không biết xử dụng các bạn là các bạn đã tự hủy 
diệt các bạn mà thôi chứ không ai, thiên hạ không cần lợi dụng các bạn đâu. Các bạn đừng tưởng rằng 
phần trí thức của các bạn học nhiều, được người khác lợi dụng, không có đâu! Chính các bạn phải lợi 
dụng tình cảnh của ngoại cảnh, kích động và phản động mà sửa tâm sửa trí để đi tới, mới là đúng là luật 
của người tu, mới kêu bằng có cơ hội mở thức hòa đồng, chứ đừng tưởng, các bạn tưởng rằng thiên hạ 
lợi dụng các bạn! Không! Ngày hôm nay tôi tu, nhiều người đã nói với tôi, rỉ tai rằng ông Tám đã bị lợi 
dụng. Không! Ông Tám đang học, ông Tám là một thằng ngu, và đang học và đang tiến! Ðó, chứ không 
phải ông Tám là một người giỏi, một người hay!  (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 

 
Mở khuyết 

 

Hỏi : Mở khuyết là mở làm sao? Làm sao biết được, mình được mở khuyết?. 
      

Đáp : Mở khuyết là chuyện hồi nào giờ mình không hiểu không biết mà tới lúc nói chuyện với người 
thường hay người đạo tự nhiên cái tâm mình mở rộng ra và hiểu thấu triệt cái việc mà mình đã 
nghe. Đó là mở khuyết. Hiểu một cách sâu sắc là mở khuyết! 
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CỨU KHỔ BAN VUI 
 

Chúng tôi đã nhận được từ Đại Hội Hiểu Rộng 2019 như sau 
 US$ 

1 Trần Thị Minh Thy California 200 
        
2 Trần Quốc Ái California 200 
        
3 Nguyễn Hương  Florida 1000 
        
4 Long Trần  Florida 1000 
        
5 Trần Thị Hồng Florida 200 
        
6 Đoàn Tuấn Nghi/Thiên Hương Virginia 100 
        
7 Hoàng Quyên Virginia 500 
        
8 Võ Nhàn Thanh US 300 
        
9 Ngô Trung Nguyệt US 500 
        

10 Mai Linh Hoàng/Lâm Phi Bảo US 200 
        

11 Nguyễn Minh (bác Mộng Chi) Atlanta 5100 
        

12 Nguyễn Hoa Virginia 200 
        

13 Huỳnh Dương  Virginia 500 
        

14 Nguyễn Tuyết Washington  state 1000 
       

15 Patrick Meyer Houston 100 
        

16 Lưu Ngọc Huỳnh Houston 100 
        

17 Lưu Đức Quyền Houston 100 
        

18 Trần Minh Uyên Houston 100 
        

19 Angie Thúy An Houston 100 
        

20 Nguyễn Nguyệt   200 
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21 Nguyễn Kim   200 
        

22 Vũ kim Xuân Thảo Philadelphia 100 
        

23 Thái Huệ Atlanta 100 
        

24 b/d Marietta Georgia 500 
        

25 Lương Lan Texas 100 
        

26 Trần Thị Thanh Phúc Atlanta 400 
        

27 Nguyễn Thảo Atlanta 200 
        

28 Đỗ Trung Hiếu Houston 200 
        

29 Đỗ Thuận Chánh Houston 100 
        

30 Trương kim Thanh Indiana 300 
        

31 Nguyễn Kim Phượng Utah 100 
        

32 Hằng Bạn Anh Lộc California 120 
        

33 Nguyễn Cẩm Hà Maryland 100 
        

34 Phan Mạnh Hùng Alabama 1000 
        

35 Justin Khoa Nguyên (cháu bác Mộng Chi) Atlanta 500 
        

36 Bác Mộng Chi Atlanta 200 
        

37 Phạm Thị Phương Thảo California 500 
        

38 Vô Danh Vô danh 12,000 
        

39 Đặng Nam Houston 100 
        

40 Đặng Tú Anh Houston 100 
        

41 Đặng Long Houston 100 
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42 Đặng Bố (bác Triêm) Houston 100 
        

43 Nguyển Phước Minh California 300 
        

44 Lâm Tuyết Nga Belgium 200 
        

45 Jennifer  Hồ  Garcia Las Vegas 900 
        

46 Trương Kyra Hân Indiana 1000 
        

47 Lê Quang Hiếu/Đặng Thu Nguyệt VN 200 
        

48 Gia Đình Tươi Sáng  California 200 
        

49 Vô Danh Wisconsin 1000 
        

50 Diệp Nguyễn (gửi quỹ bà 8) Dallas 2000 
        

51 Nguyễn Dũng  South Carolina 300 
        

52 Thủy Thịnh Atlanta 100 
        

53 Siu Yuet Fun San Diego 150 
        

54 Vô Danh San Francisco 150 
        

55 Trần Mỹ Đứng  Pensylvania 100 
        

56 Hồ Văn Đạm Atlanta 100 
        

57 Nguyễn Hoàng Thiên Hương California 500 
        

58 Ngô Thị Xoa California 200 
        

59 Vô Danh   500 
        

60 Lý Sở Kiệt   500 
        

61 Mai Kim Khuê Oakland 300 
        

62 Vô Danh Florida 2000 
        

63 Lương Thị Ánh Florida 1000 
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64 Ngô Viết Châu Bảo France 900 
        

65 Vương Quang Vinh Las Vegas 500 
        

66 Nguyễn Phong Lưu California 500 
        

67 Lý Thị Phúc  Germany 400 
        

68 Hồi Hướng Công Đức cho thiếm ba Nam   100 
        

69 Bùi Thanh Dũng Belgium 100 
        
        

Số Tên  Xứ Tiền Euro 
        
1 Đỗ Caroline France 500 
        
2 Tran Liliane France 200 
        
3 Fatima France 200 
        
4 Roger Đinh Văn Re France 200 
        
5 Triệu Liệp Biên/Teng Suiy Keang France 1000 
        
6 Lê Thị Hia Germany 200 
        
7 Trần Bá Hoàng Belgium 200 
        
8 Trần Thị Liên Belgium 100 
        
9 Nguyễn Văn Thảo/Tô thị Cẩm Nhung Germany 500 
        

10 Vô Danh   200 
        

11 Lý Thị Phúc  Germany 380 
        

Số Tên  Xứ Tiền Úc 
        
1 Tường + Phượng  Australia 1000 
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2 Tuyết Phượng + Tim Lê Australia 125 
        
3 Nguyễn Ngọc Hạnh Australia 200 
        
4 Trần Hồng Lâm Australia 200 
        
5 Xiêu/Duyên/Tuyến Australia 150 
        
6 Xiêu/Duyên/Lâm/Tuyến (gửi quỹ ba` 8) Australia 500 
        
7 Thiền Đường Duyên Lành Melbourne 500 
        
8 Liểu Wan Melbourne 1000 
        
9 ĐỖ Thị Dương Cầm Melbourne 300 
        

10 Vũ Thị Tố Oanh Melbourne 300 
        

11 Nguyễn Thị Ánh Australia 300 
        

12 Thiên Dũng/Ngọc Ánh Sydney 200 
        

13 Như Mai/Như Nguyên Sydney 100 
        

Số Tên  Xứ Tiền Cad 
        
1 Lai Ngọc Tâm Calgary 1000 
        
2 Trần Thanh Hòa Calgary 1000 
        
3 Lai Ngọc Dung Calgary 200 
        
4 Lai Ngọc Hoa Calgary 1000 
        
5 Bạn đạo An danh(gui money order  TD) Canada 200 
        
6 Diệp Dave Calgary 200 
        
7 Dương Hải Văn (Tổng thi Kiều Cúc) Calgary 600 
        
8 Lâm Bích Thủy/Vỏ Thị Mỹ Khương VN 200 
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Số Tên  Xứ Tiền đài loan 
        
1 Dung Quách Sydney 2000 
        
2 Trần Đức Thanh Sydney 2000 
        
3 Ngọc Sương Sydney 2000 
        
4 Vỏ Thị Lành   2000 
        

 
Cám ơn chị Hoa & anh Dũng đã giúp tôi nhận số tiền như trên từ đại hội 
 
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 

THÔNG BÁO VỀ TÀI LIỆU TU HỌC 

Ngày 4 tháng 10, năm 2019 
Kính thưa Quý Bạn Đạo, 
Để tiện lợi cho những bạn đạo đã tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38 - 2019 Hiểu Rộng tại Taipei, 
Taiwan  có dịp coi lại, cũng như những bạn đạo không có mặt trong lần đại hội năm nay.  Chúng tôi xin 
gởi tới quý bạn đạo những đường  link video trong 3 ngày Đại Hội có phụ đề Anh Ngữ sau đây: 
Video ĐứcThầy Khai Mạc -  https://youtu.be/wc7xn1e2qYI 
Bài nhạc Dâng Lên Thầy lúc hành Lễ Dâng 
Hoa- 

https://youtu.be/Y3FxQlAEK0o 

video Làm ViệcKhông Ngưng Nghĩ- https://youtu.be/l-3FwzlVFiE 
 
Tu Học Đề Tài "Mê Chấp"  Buổi trưa ngày đầu ĐạiHội 
Định nghĩa Mê Chấp -  https://youtu.be/as4Bi22brgw 
Tại sao con người tại thế gian khó nhất là phá 
mê- phá chấp?:  

https://youtu.be/vXE7-kx2ofE 

Làm cách nào phá mê phá chấp -  https://youtu.be/WgLQNY5rjC8 
Ngoài việc Niệm Phật phải làm gì thêm  https://youtu.be/NMgFmk306Ao 
Chủ nhân ông phải dạy Lục Căn Lục Trần  https://youtu.be/VK-O99g5UdA 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 14/22 

Thế nào gọi là thật sự phá mê phá chấp  https://youtu.be/hhaQs0XTifo 
Ai có quyền xác nhận người nào tu cao  https://youtu.be/HQkJ7XkcFc8 
Đến lúc nào không còn mê chấp  https://youtu.be/D3mbxKxTfkU 
 
Tu Học Đề Tài "Nhịn Nhục"  Buổi sáng ngày thứ hai ĐạiHội 
Nhịn Là Gì?   Nhịn Để Chi? -  https://youtu.be/s9QX5wZ4UXM 
Nhịn Nhục Không Bao GiờThất Bại -  https://youtu.be/IvQEAnrpwB4 
Nhịn Nhục Bất Chiến Tự NhiênThành-  https://youtu.be/HGkPZFS4O3A 
Hiểu Hậu Quả -Tu Là Nhịn Nhục- https://youtu.be/dxbvpJtQoTA 
Niệm Phật Xây Dựng Đức Nhịn Nhục -  https://youtu.be/f5DaKmFP25Y 
Nhịn nhục để phá vở cái vách tường mê chấp  https://youtu.be/Z-afLz0WcI8 
 
Tu Học Đề Tài "Trách Nhiệm Người Tu Vô Vi"  Buổi trưa ngày thứ hai Đại Hội 
Lễ Nghĩa Trí Tín  https://youtu.be/GdT0HbYrnB4 
Chỉ Có Ta Sai Chẳng Có Ai Sai  https://youtu.be/LhyL0hzdcsI 
Noi Gương Đức Thầy  https://youtu.be/Qk_eXNXfyyg 
Người Tu Phải Trung Tín  https://youtu.be/oXZAEaxHg9s 
Tu Cho Người Kế Tiếp Được Tu  https://youtu.be/ZK8iInekuGk 
Cứu Độ- Văn Tu Vô Vi:    https://youtu.be/7WY_r-LZAM0 
Lời Nhắn Nhủ Của Đức Thầy https://youtu.be/54HQbAInecg 
Phương Pháp Công Phu Sau 6 Tháng  https://youtu.be/pTEGoVsEzAA 
 
 
Tu Học Đề Tài "Phát Triển Vô Vi Theo ĐườngLối Chung"  Buổi sáng ngày thứ ba Đại Hội 
Thực Hành Tâm Đạo  https://youtu.be/y1CQ3oKDozo 
Vay Pháp Trả Pháp  https://youtu.be/bUkX3qeRucU 
Vay Pháp Trả Pháp video tại Đ/H 2000  https://youtu.be/IcS-AVF2LBU 
Video ĐứcThầyBế Mạc  https://youtu.be/laumti34klU 
 
2 bài hát có phụ đề Anh Ngữ trong Chương trình Văn Nghệ, Buổi trưa ngày thứ ba Đại Hội 
Nhạc - Cuộc Đời Hành Đạo  https://youtu.be/TM5usLvGK1o 
Nhạc - Liên Khúc Tận Độ  https://youtu.be/qpxNKe4g7Rs 
 

      Thành thật cám ơn sự theo dõi của quý vị, 
         Ban KỹThuật 
 

ANNOUNCEMENT ABOUT MASTER VI-KIEN’s Vô-Vi Teachings 
 

4 October 2019 
Dear Vô-Vi Friends, 
In order to help Vô-Vi friends remember the teachings of Master Vi-Kien during the 38thVô-Vi 
Convention in Taipei, Taiwan, we are sending you the links of all video presentations during the 3-day 
convention with English subtitles as follows: 
Video ĐứcThầy Khai Mạc(Master Vi-
Kien’smessage for the Opening  Ceremony)  

https://youtu.be/wc7xn1e2qYI 

Bài nhạc Dâng Lên Thầy lúc hành Lễ Dâng 
Hoa-(Song: Offerings to Our Master  during 
the Memorial Ceremony) 

https://youtu.be/Y3FxQlAEK0o 
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video Làm Việc Không Ngưng Nghĩ- (To 
work tirelessly for the service of others) 

https://youtu.be/l-3FwzlVFiE 

 

Spiritual Study : 
Theme “Infatuation and Intransigence” – Afternoon Session – Day 1 Vô-Vi Convention 
Định nghĩa Mê Chấp - Definition 
of“infatuation”  and “intransigence” 

https://youtu.be/as4Bi22brgw 

Tại sao con người tại thế gian khó nhất là phá 
mê- phá chấp?: The most difficult task for a 
human is to release his infatuations and 
intransigence 

https://youtu.be/vXE7-kx2ofE 

Làm cách nào phá mê phá chấp–How to 
release one’s infatuations and intransigence 

https://youtu.be/WgLQNY5rjC8 

Ngoài việc Niệm Phật phải làm gì thêm  (What 
should one do besides the practice of the silent 
invocation of Nam-Mo-A-Di-Da-Phat?) 

https://youtu.be/NMgFmk306Ao 

Chủ nhân ông phải dạy Lục Căn Lục Trần (The 
Master Soul must teach the twelve viscera) 

https://youtu.be/VK-O99g5UdA 

Thế nào gọi là thật sự phá mê phá chấp (What 
does it mean to truly release one’s infatuations 
and intransigence?) 

https://youtu.be/hhaQs0XTifo 

Ai có quyền xác nhận người nào tu cao (Who 
has the right to certify that someone has a high 
spiritual level?) 

https://youtu.be/HQkJ7XkcFc8 

Đến lúc nào không còn mê chấp (At what stage 
would one be free from infatuations and 
intransigence?) 

https://youtu.be/D3mbxKxTfkU 

 

Spiritual Study: 
Theme “Patience and Resignation” – Morning Session-  Day 2 Vô-Vi Convention 
Nhịn Là Gì?   Nhịn Để Chi? - Does the 
practice of patience and resignation bring us 
any benefit? 

https://youtu.be/s9QX5wZ4UXM 

Nhịn Nhục Không Bao Giờ Thất Bại–One will 
never fail with the practice of patience and 
resignation 

https://youtu.be/IvQEAnrpwB4 

Nhịn Nhục Bất Chiến Tự Nhiên Thành- 
Patience and resignation mean “Victory 
without any war” 

https://youtu.be/HGkPZFS4O3A 

Hiểu Hậu Quả -Tu Là Nhịn Nhục-Patience and 
resignation with an enlightened mind to see the 
consequences 

https://youtu.be/dxbvpJtQoTA 

Niệm Phật Xây Dựng Đức Nhịn Nhục–To practice 
the mantra Nam-Mo-A-Di-Da-Phat to forge the 
virtue of patience and resignation 

https://youtu.be/f5DaKmFP25Y 

Nhịn nhục để phá vở cái vách tường mê chấp 
The practice of patience and resignation helps 
to destroy the wall of infatuation and 
intransigence 

https://youtu.be/Z-afLz0WcI8 
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Spiritual Study: 
Theme “Responsibilities of a Vô-Vi practitioner” – Afternoon Session-  Day 2 Vô-Vi Convention 
Lễ Nghĩa Trí Tín (Courtesy, Righteousness, 
Wisdom, Faithfulness) 

https://youtu.be/GdT0HbYrnB4 

Chỉ Có Ta Sai Chẳng Có Ai Sai (Only I am at 
fault, no one is at fault) 

https://youtu.be/LhyL0hzdcsI 

Noi Gương Đức Thầy (Following Master Vi-
Kien’s example) 

https://youtu.be/Qk_eXNXfyyg 

Người Tu Phải Trung Tín (A Vô-Vi 
practitioner must be loyal and trustworthy) 

https://youtu.be/oXZAEaxHg9s 

Tu Cho Người Kế Tiếp Được Tu (Let’s 
cultivate ourselves spiritually, so that people 
after us can do the same)  

https://youtu.be/ZK8iInekuGk 

Cứu Độ- Văn Tu Vô Vi (To save oneself and 
others)  

https://youtu.be/7WY_r-LZAM0 

Lời Nhắn Nhủ Của Đức Thầy (Master Vi-
Kien’sRecommendations about practicing the 
Vô-Vi method) 

https://youtu.be/54HQbAInecg 

Phương Pháp Công Phu Sau 6 Tháng (Vô-Vi 
Meditation Method) 

https://youtu.be/pTEGoVsEzAA 

 
 
Spiritual Study: “How to develop Vô-Vi in the same direction” – Morning Session – Day 3 Vô-Vi 
Convention 
Thực Hành Tâm Đạo (Practice of the Spiritual 
Consciousness) 

https://youtu.be/y1CQ3oKDozo 

Vay Pháp Trả Pháp(Toborrow the dharma and 
how to pay it back?) 

https://youtu.be/bUkX3qeRucU 

Vay Pháp Trả Pháp video tại Đ/H 2000 (To 
borrow the dharma and how to pay it back – 
Q&A VoVi Convention Year 2000) 

https://youtu.be/IcS-AVF2LBU 

Video ĐứcThầy Bế Mạc (Master Vi-Kien’s 
message for the Closing Ceremony) 

https://youtu.be/laumti34klU 

 
2 Vô-Vi songs with English Subtitles during Vô-Vi Musical Performance – Afternoon Session –  
Day 3 Vô-Vi Convention  
Nhạc-Cuộc Đời Hành Đạo (Music – The Life 
of Spiritual Perfection of Master Vi-Kien) 

https://youtu.be/TM5usLvGK1o 

Nhạc - Liên Khúc Tận Độ (Music – Series of 
Spiritual Songs) 

https://youtu.be/qpxNKe4g7Rs 

 
      Sincere thanks, 
      The Technical Team 
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Hội Ái Hữu Vô-Vi Bắc California 
Thông Báo về Ấn Tống Kinh Sách  

 
 
Ngày 4 Tháng  10 Năm 2019 
 
Kính thưa quý bạn đạo, 
  

Chúng tôi thành thật cảm ơn sự phát tâm ấn tống của quý bạn đạo khắp năm châu, và đặc biệt tại 
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ Thứ 38 “Hiều Rộng” tại Taipei, Đài Loan. 

 
Tại Đại Hội, chúng tôi có phân phối 600 thẻ USB “Hiểu Rộng” AUDIO MP3 cho bạn đạo, gồm 

69 bài giảng chọn lọc của Đức Thầy Vĩ Kiên. Đồng thời, bạn đạo có nhận thêm quà máy MP3 speaker để 
nghe băng giảng MP3 hoặc nghe băng Niệm Phật. Máy có thể sử dụng điện mặt trời ngoài cách xạc điện 
thông thường.   

 
Chúng tôi cũng có phân phối 600 thẻ USB “Hiểu Rộng” VIDEO MP4 gồm tất cả video Phương 

Pháp Công Phu do chính Đức Thầy hướng dẫn từ năm 1980 đến năm 1998. Đặc biệt các bạn có thể tự 
kiểm lại phương pháp hành thiền khi xem lại các băng video này, để “nghiên cứu cho kỹ”, như lời Đức 
Thầy dặn dò. 

 
 Để kỷ niệm 10 năm từ ngày Đức Thầy liễu đạo (23.09.2009 - 23.09.2019), chúng tôi có phân 
phối 600 cuốn Album với những hình ảnh và bài thơ về cuộc đời hành đạo của Đức Thầy cho các bạn 
đạo tham dự Đại Hội kỳ này.  
 
 Vào tháng 3, 2019, chúng tôi có sản xuất 500 USB Video Đại Hội 2018 “Nhìn Xa” tại Montreal, 
Canada, và đã phân phối cho bạn đạo. 
 
 Chúng tôi cũng có ấn tống lại 500 DVD Phương Pháp Công Phu Việt-Hoa và 500 DVD Phương 
Pháp Công Phu English theo yêu cầu của Bạn đạo tại Houston, Texas. 
 
 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 28 tháng 9 năm 2018 đến ngày 3 
tháng 10 năm 2019: 
 
 
Tên SốTiềnNhận Currency/ Loại Tiền 
Nhân Sơn Kiệt (Texas) 200  USD 
Trịnh Mỹ  Hương (Texas) 150  USD 
Trần Thanh (Texas) 200  USD 
Dao Thi Loan  (Texas) 300 USD 
Lê Liên  (California) 500 USD 
Lê Hoàng Lê  (Texas) 300  USD 
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Trần Ngọc Quang (Florida)         500 USD 
Lê Hoàng Văn (Texas)  350 USD 
Khưu Thị Phẩm(Australia) 1000 AUD 
T/Đ Tứ Thông (Texas)       1680 USD 
Dương Văn Đê (California)         100 USD 
Phùng Christina (Utah)         110 USD 
Thái  Hồng Huệ (Georgia) 500 USD 
Lâm Phúc (California) 100 USD 
Tô T. Thủy (California)       1000 USD 
Bạn đạo Houston  (Texas) 2500 USD 
Bùi Hằng (Texas)         100 USD 
Nguyễn Thị Phụng (California)         500 USD 
Võ Thị Lành (California)         100 USD 
Vương  Quang Vinh (Las Vegas)         100 USD 
Phạm  Huệ (Virginia)         200 USD 
Hoàng  Anthony         100 USD 
Hồ Thị Kim Hoa         100 USD 
Hồ Jennifer (California)         200 USD 
Cổ Văn Thuần (Canada)      1000 USD 
Võ Văn Tám (Australia)      1000 USD 
Nguyễn Cúc (California)        500 USD 
Nguyễn Chí Nghĩa (Canada)      2000 CAD 
 
                       Danh sách Bạn Đạo Phát Tâm tại Đại Hội “Hiểu Rộng” 2019: 

 
Số 
Thứ 
Tự 

 
HỌ VÀ TÊN 

 
QUỐC 

GIA 

 
_______ 

USD 

SỐ 
______ 
EUROS 

TIỀN 
_______ 

CAD/ 
TWD(NT$) 

 
_______ 

AUD 

 
GHI CHÚ 

01 Hương Nguyễn Florida, USA 200    check 
02 Long Trần Florida, USA 200    check 
03 Phan Thị Thoàn Calgary, 

CANADA 
200     

04 Lai Ngọc Minh - như trên - 100     
05 Trần Thanh Hòa - như trên -     500  Canada Dollar 
06 Lai Ngọc Tâm - như trên -     600  Canada Dollar 
07 Lai Ngọc Dung - như trên -     200  Canada Dollar 
08 Lai Ngọc Hoa - như trên -   1000  Canada Dollar 
09 Thiền Đường Duyên Lành Melbourne,     

ÚC CHÂU 
   500  

10 Wan thị Bích Liễu - như trên -     500  
11 Đỗ Thị Dương Cầm - như trên -     300  
12 Vũ Thị Tố Oanh - như trên -     300  
13 Nguyễn Ngọc Hạnh - như trên -     200  
14 Tường & Phượng ÚC CHÂU    1000  
15 Nguyễn Thị Hoa Virginia, 

USA 
 100     

16  Huỳnh Dương Virginia, 
USA 

  200     
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17 Tuyết Nguyễn (T/V Nhẫn 
Hòa) 

Washington 
State, USA 

1000     

18  Vũ Xuân Thảo Philadelphia
, USA 

 100     

19 Võ Nhàn Thanh Texas, USA  100     
20 Minh Nguyễn Houston, 

USA 
 100     

21 Lê Thị Hia GERMANY  200    
22 Nguyễn Văn Thao &  

          Tô Thị Cẩm Nhung 
GERMANY  500    

23 Nguyễn Văn Sơn GERMANY  100    
24 Ẩn Danh  Philadelphia

, USA 
 100     

25 Anh Chị Bình Texas  200     
26 Đặng Thị Triêm Texas 100     
27 Ngọc Quỳnh Lưu Texas 100     
28 Lương Lan Texas 200     
29 B/đ Marietta Georgia, 

USA 
500     

30 Dương Hải Vân Calgary, 
CANADA 

200     

31 Tăng Thị Múi VIỆT NAM 100     
32 Lâm Tuyết Nga Belgium 300     
33  Võ Thị Đào Georgia, 

USA 
500     

34 Chị Tuyến ÚC CHÂU    50  
35 Duyên ÚC CHÂU    50  
36 Quyền Lưu Texas,USA 100     
37 Chánh Đỗ Texas, USA   50     
38 Nguyễn Vinh (Atlanta) Georgia, 

USA 
500     

39 Lương Thị Huỳnh VIỆT NAM 200     
40 Phan Thị Ít VIỆT NAM   50     
41 Ẩn Danh California, 

USA 
500     

42 Trần Ngọc Yến Florida,     
USA 

200     

43 Trần Thái Nguyên Florida, 
USA 

100     

44  Hoàng Kim Arizona, 
USA 

100    check 

45 Nguyễn Thị Ánh Sydney,  
ÚC CHÂU 

   300  

46 Phan Thị Hồng Thuận Belgium 100     
47 Nguyễn Thanh Hà Boston, 

USA 
 50     

48 Đinh Văn Roger Pháp Quốc  200    
49 Thiện Dũng / Ngọc Ánh Sydney,     200  
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  ÚC CHÂU 
50 Lý Như Mai - như trên -      50  
51 Quách Dung - như trên -    100  
52 Lê Thị Ngọc Sương - như trên -    600  70 Taiwan dollar  
53 Trần Đức Thanh - như trên -   2000  Taiwan dollar  
54 Quyên Nguyễn USA 100   500  Taiwan dollar  

Mọi thắc mắc và sơ suất nếu có trong danh sách phát tâm tại Đại Hội Hiểu Rộng 2019, xin email về 
thuton@yahoo.com  hoặc điện thoại số 408-518-202. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 
Mọi liên lạc và phát tâm ấn tống, xin quý bạn gởi về: 
 
Hội Ái HữuVô-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 
 

BẠN ĐẠO VIẾT 
 

Hemet ngày 30 tháng 9 năm 2019 
 
Kính gởi Tuần Báo Phát Triển Điển Năng: 
 
 Thưa các bạn: đây là tiết mục CHIA SẺ TÂM TÌNH PHÁT TRIỂN TRÍ TÂM.  
 Điều thú vị của bạn đạo Nam Cali sau khi tham dự Đại Hội ở Đài Loan về, không ai còn nhớ gì 
hết, thử hỏi cái tên của Đại Hội năm tới 2020 là gì, cũng không nhớ luôn, chứng tỏ rằng tâm thức của bạn 
đạo quá thanh nhẹ. Đó là dư âm sau khi tham dự Đại Hội ở Đài Loan về tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, rất 
vui, vui, vui thật là vui. 
 
 Đề tài tu học của tuần này là: 
     TẬN ĐỘ 
   TẬN ĐỘ QUY NGUYÊN TRÍ VẪN AN 
   CHUYỂN HÓA THÂM SÂU CHẲNG BÀNG HOÀNG 
   TÌNH TRỜI DUYÊN ĐẠO PHÁT PHÁT QUANG 
   QUY Y PHẬT PHÁP TÂM THÀNH TỰU 
      Lương Sĩ Hằng 
 Tận Độ có nghĩa là Độ Tận, không bỏ phí một cái gì hết, nếu bị hư rồi thì cũng tái chế (recycle) 
trở lại xài tiếp. Vì thế Phật giáo chủ trương không có giết hại ai hết, "NHỨT BẤT SÁT SANH", cho 
phần hồn có cơ hội tự thức để ăn năn sám hối, tu sửa tiến lên... Còn về phần đời thì nói không nghe , xử 
không được thì giết, tội nặng xử không được thì bắn bỏ (tử hình). 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 21/22 

 Câu hỏi số 2: Làm người khổ tận cùng có ích gì không? Dạ thưa có. Theo Dịch Lý Triết Học của 
Đông Phương thì tận cùng thì biến đổi, mà biến đổi thì thông suốt, sáng sủa, vui tươi hơn.  
   "CÙNG TẤT BIẾN MÀ BIẾN TẤT THÔNG." 
 Câu hỏi số 6: Côn trùng vạn vật đều có sự phối hợp giữa đực và cái thì mới được trọn vẹn dễ 
thương, đúng theo định luật tương hội, hóa hóa sanh sanh là sao? Chúng tôi thích thú với câu hỏi này nên 
mới tập trung bàn bạc và phân tích giữa phái Nam và phái Nữ, ai đẹp hơn ai? 
 Bên phái Nữ thì cho rằng giống cái đẹp hơn, chỉ thấy ngưới ta vỗ tay khen giống cái và giống cái 
làm cho thế giới trở nên thơ mộng, đẹp đẽ, hấp dẫn và sống động hơn. Không thấy ai vỗ tay khen giống 
đực. 
 Bên phái Nam cho rằng giống cái đẹp hơn nhờ có son phấn, lụa là tô điểm, hỗ trợ chỉ bề ngoài 
thôi. Nam tuy xấu bề ngoài mà đẹp bên trong, dễ dàng bỏ qua và tha thứ mọi chuyện. Nhưng nói đi thì 
phải nói lại, có người mặt đàn bà nhưng mà tánh thì lại đàn ông và ngược lại v. v... 
 Người xưa nói "Giống cái ác hiểm hơn" nên mới gọi là Bà Chằng Lửa, Hổ Cái, Cọp Cái, Sư Tử 
Hà Đông, chớ không nghe ai nói Sư Tử Hà Nam.  
 Chuyện đời nói qua nói lại cho vui thôi, chớ mà ráng tu cho tới nơi tới chốn thì Nam, Nữ là một. 
 Ông Trạng Trình cũng có tiên tri như sau: "Mười phần chết Bảy còn Ba , chết Hai còn Một mới 
ra Thái Bình." 
 Đối với người tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí của Phật thì đây là Tâm Thức Quy 
Nguyên. Quy Nhứt hay Quy Tâm, Quy Thức cũng vậy, đến giai đoạn này không còn MÊ và CHẤP gọi 
là Thù Thắng, không có đối thủ, không có đối lập, không có kẻ thù, chỉ còn lại một tâm thức, một ý chí, 
một đường lối để xây dựng và thực hiện Tình Thương Đạo Đức, Tha Thứ và Thương Yêu. 
Kính chào các bạn. 
Quý Thương, 
Bành-Chí 
 
 

THƠ BẠN ĐẠO 
       

      
Đại Hội Nhìn Xa 2019 
 
Đại Hội Nhìn Xa, Tết Vô Vi 
Bạn đạo gần xa, nô nức đi 
Cộng đồng ba cõi, đều đến dự 
Cùng với Bề Trên, khối Huyền Vi 
Cùng nhau đoàn tụ cùng Thầy Tổ 
Chỉnh tề đồ trắng thật uy nghi 
Kính chào Thầy Tổ ngày lễ hội 
Điển thanh phơi phới rước ngọn kỳ 
Bạn đạo đứng yên hưởng thanh điển 
Cảm giác nhẹ thanh thật mê ly 
Đa tạ Tổ Thầy ban thanh điển 
Cố gắng hành tu Pháp Vô Vi 
Ba ngày Đại Hội ba ngày Tết 
Cùng nhau tu thiền hành từ bi 
Từ bi góp điển cứu nhân thế 
Cửu Huyền Thất Tổ cũng được đi 
Ta cứu gia đình cùng dòng họ 
Cứu cả chính ta khỏi mê si 

Anh em bạn đạo đồng chung sức 
Nâng cấp điển quang tiến kịp kỳ 
Chúc mừng các bạn được thăng tiến 
Đã đến tu học và dự thi 
Ai đậu, ai rớt tự mình biết 
Hiểu rộng nhìn xa tự xét suy 
 
Thủy Bùi - Missouri 17/9/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 22/22 

    Tu là giải thoát 
Đã mang lấy nghiệp vào thân 
Sang giàu số kiếp nghèo hèn cũng cam 
Ai ơi xin bỏ ý tham 
Trên đường tiến hóa chớ làm điều sai 
Thiều quang mấy chốc cuộc đời 
Danh là danh giả có chi mê hoài 
Ông trời chiếu sáng mỗi ngày 
Trên đầu ba tất mấy ai rõ tường 
Hồng trần là cảnh vô thường 
Nay còn mai mất quí thương mọi người 
Chi bằng niệm phật tu đi 
Tham thiền nhập định bỏ đi lòng phàm. 
 
Mai Kiết Khánh, Ngày 1 tháng 10, 2019 
Trụ sở Vô Vi 
           ==== 
 
     Đường về tịnh độ 
Sống trong định luật hóa công 
Không làm điều xấu để lòng thảnh thơi 
Nhìn xem non cảnh núi trời 
Hóa công xây dựng tuyệt vời đẹp xinh 
Mỗi ngày niệm Phật cho mình 
Tâm yên trí ổn thông minh hiểu đời  
Pháp tu huyền diệu mỗi người 
Thành tâm dứt khoát chuyện đời phải buông 
Có ai sống mãi trường tồn 
Trăm năm cũng thế vẫn còn tử sanh 
Thân này cát bụi đã đành 

Hòa cùng năm tháng tu hành thăng hoa. 
 
Mai Kiết Khánh, ngày 30 tháng 9, 2019 
Trụ sở Vô Vi 
            ==== 
 
    Niềm Tin Trở Về 
Thôi thôi vạn sự giai không 
Tự tu tự tiến không mong chi nhiều 
Trần gian vốn thật lo nhiều 
Tâm đời phải bỏ nương chiều không nên 
Ngồi thiền lập trí phải bền 
Lòng tham dứt khoát không còn cầu xin 
Anh em chúng bạn chúng mình 
Thầy Tổ đi trước tự tu trở về 
Hồng trần là cảnh đam mê 
Thế gian danh lợi khen chê lắm lời 
Chung nhau xây dựng đạo trời 
Quy y phật pháp dũa mài thân tâm 
Công phu sáng suốt không lầm 
Rèn trui tiến hóa mỗi đêm thực hành 
Phải lo khử trược lưu thanh 
Không còn mê luyến lợi danh trong lòng 
Thân tâm thanh tịnh nhẹ nhàng 
Bỏ đi phàm tánh không mang bụi trần. 
 
Mai Kiết Khánh, ngày 22 tháng 9, 2019 
Trụ sở Vô Vi 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

 
Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cụ bà Hồ Thị Biểu  sanh năm 1930 là mẹ ruột của bạn 
đạo Nguyễn Lam Đạo và là mẹ chồng của bạn đạo Lương Thị Huệ từ trần lúc 12 giờ 15 phút ngày 02 
tháng 10 năm 2019  nhằm  ngày mùng 4 tháng 9 năm Kỷ Hợi,  an táng tại đất nhà, ấp Bình Lục, xã Tân 
Bình ,huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam hưởng thọ 90 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh độ 

Thành thật cảm ơn Quý bạn đạo 

Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu kính báo 
 


