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` 
Số 1268  27 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)Hôm nay Bé chuẩn bị đi Âu Châu tham dự Ðại Hội Bé có cảm thấy lo âu không? 
2) Khuya nay 11 giờ đêm Bé sẽ cùng bạn đạo đến nơi tụ hợp ở Âu Châu Bé có vui không? 
3) Hôm nay Bé đã bình an đến phi trường Hòa Lan gặp mọi người đón Bé, Bé có vui không? 
4) Bé được một giấc ngủ Bé có khoẻ không? 
5) Bé đến đây mát mẻ có ăn ngủ được không? 
6) Trình độ mỗi người đều khác nhau tại sao? 
7) Thầy không có viết câu hỏi 
 
 

 

Khai Triển 
 

Khai triển chính mình không động loạn 
Tiến hóa thâm sâu tự bạc bàn 
Minh tâm kiến tánh trí cảm an 

Tự thức bình tâm không dấy bận 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1)04-08-93 
Hỏi: Hôm nay Bé chuẩn bị đi Âu Châu tham dự Ðại Hội Bé có cảm thấy lo âu không? 
 

Ðáp: Thưa Bé lúc nào cũng bình thản hướng về Trời Phật mà sống, thì chẳng biết lo âu là gì, tùy 
theo nhiệm vụ và vị trí mà làm việc hữu ích cho chung thì chẳng có gì khó khăn cả, cuộc vui sẽ 
đến với Bé khi mọi người sẽ được nhìn mặt Bé và nhận diện sức khỏe của Bé mà tu. 
 

               Kệ: 
Mọi việc chuyển thành tu tiến giải 
An vui thanh nhẹ trí an bài 
Cảm thông ôm ấp lòng không nhọc 
Giải tỏa nhớ nhung cứ hưởng hoài 
 
2) 05-08-93 
Hỏi: Khuya nay 11 giờ đêm Bé sẽ cùng bạn đạo đến nơi tụ hợp ở Âu Châu Bé có vui không? 
 

Ðáp: Bé được dịp tụ hợp với tất cả bạn đạo Bé rất vui, bao nhiêu sự thắc mắc chung sẽ được giải 
quyết ở mỗi kỳ hội tụ tâm linh. 
 

                  Kệ: 
Khai thông tương hội rõ hành trình 
Quyết chí tu thêm lý trí minh 
Chuyển động thành tịnh tâm thức giải 
Bình tâm học hỏi lại càng minh 
 
3) 06-08-93 
Hỏi: Hôm nay Bé đã bình an đến phi trường Hòa Lan gặp mọi người đón Bé, Bé có vui 
không? 
 

Ðáp: Bé rất vui được tái ngộ bạn đạo tại đây, rồi lại cùng đi Bỉ dự Ðại Hội, trong lòng mọi người 
nôn nức cuộc chung vui sắp tới, rất tiếc cho nhiều người muốn tham dự lại hết chỗ, lần lượt mọi 
người các nơi trên thế giới sẽ về đây chung vui với Bé. 
 

                 Kệ: 
Tham thiền tự đạt trí tâm duyên 
Bạn đạo chung vui tránh nỗi phiền 
Bức rức trong lòng nay biến mất 
Vinh quang sắc thái cảm giao liền 
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4) 07-08-93 
Hỏi: Bé được một giấc ngủ Bé có khoẻ không? 
 

Ðáp: Bé ngủ được một đêm và thiền tốt Bé rất vui, lần lượt Bé sẽ được gặp mọi người thương 
nhớ. 
 

            Kệ: 
Có tâm cũng chẳng cần chờ đợi 
Gặp gỡ liên hồi rất thảnh thơi 
Tình đẹp Trời ban trong một phút 
Tình thương sống động hiện nơi nơi 
 
 
5) 08-08-93 
Hỏi: Bé đến đây mát mẻ có ăn ngủ được không? 
 

Ðáp: Thưa Bé vẫn ăn ngủ tu thiền và làm việc bình thường, không có gì thay đổi cả, tâm càng 
hướng về Trời Phật lại càng tội nghiệp cho những người bỏ lỡ cơ hội tiến hóa của chính họ, 
không hiểu được nguyên lý sanh ly tử biệt và tiến hóa, cho nên không dũng mảnh dứt khoát mọi 
việc trong tâm tư sẳn có, tạo khổ cho chính mình mà không hay, càng hướng ngoại càng bị lôi 
cuốn vào sự mê chấp của trần gian đau khổ cả xác thân cũng bất ổn, tưởng lầm là Trời Phật sẽ 
giúp ta, quên khả năng phát triển tâm linh của chính mình, không vững tin nghiệp lực chính mình 
đã tự tạo nhiều kiếp mà không hay. Nhân nào quả nấy không sai, chấp nhận và tự tin khả năng 
của chính mình tức là dày công tu tiến thì mới tháo gỡ được, từ từ theo hạnh đức tu học của 
chính mình mà tiến hóa thì sẽ giảm bớt sự đau khổ của nội tâm. 
 

                Kệ: 
Dũng mãnh dứt khoát vươn lên tiến 
Tâm linh thanh nhẹ tự mình xuyên 
Cảnh đời tạm bợ không gì tiếc 
Khai triển tâm linh rõ các miền 
 
6) 09-08-93 
Hỏi: Trình độ mỗi người đều khác nhau tại sao? 
 

Ðáp: Thưa tất cả đều đã và đang nằm trong luật nhân quả mà tiến hóa, chung qui có một bộ luật 
mà thôi, kẻ được nhồi nhiều thì được tiến nhiều hơn, siêu lý của nó là sau bóng tối tức là ánh 
sáng, cứ vậy mà tiến hóa không ngừng nghỉ. Người tu tự hành đến trí sáng tâm minh thì mới 
nhận thức được giá trị của từ bi, chấn động từ vật chất cho đến ánh sáng là vô cùng tận, thoát 
khỏi chấn động là định, định tức là phát và độ. 
 

                 Kệ: 
Trì tâm học hỏi Nam Mô chuyển 
Pháp giới đăng quang dứt ảo huyền 
Thức giác tình Trời trong uyển giác 
Thanh tâm hành đạo tạo chơn huyền 
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7) 10-08-93 
Hỏi & Đáp: Bạn đạo càng ngày càng đến đông đảo, cuộc vui hướng về tâm linh càng sống 
động hơn, mọi người đều tin khả năng sẳn có đêm đêm hành đạo tinh tấn hơn, tình thương 
và đạo đức bộc phát trong tự nhiên và hồn nhiên, về nơi khung cảnh cuộc sống Vô Vi, càng 
thiền nhiều thì sẽ thấy rõ sự dối trá của chính mình, nhiên hậu mới bằng lòng ăn năn sám 
hối. Sức mạnh đại bi của Thượng Ðế ở khắp các nơi, cảm động lòng người từ giây phút khắc, 
trì tâm tu học sẽ cảm thấy sự an vui về với chính mình, không còn lo sự sống và sự chết, chỉ lo 
hướng tâm tiến hóa về tâm linh phần hồn, tâm từ bi càng ngày càng phát triển, đón nhận rất 
nhiều sự mầu nhiệm của Trời ban, thanh quang không ngừng ban chiếu, óc sáng tâm minh. 
              
               Kệ: 
Càng tu càng rõ chơn tình tiến 
Trí óc thông minh chẳng có phiền 
Duyên nợ không còn tâm bận bịu 
Ai sinh ai thức tự tầm xuyên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 
 

             Thăng hoa 
 
Trật tự quy nguyên chuyển tiến hòa, 

Thanh tâm tự đạt triền miên hóa, 

Pháp thân thanh tịnh quy giềng mối, 

Cảm thức trần gian dạy thật thà. 

 

Thật thà hội nhập Đại La, 

Cảm thông Trời Phật tâm hòa Hư Không. 

Chẳng còn loạn động ngóng trông, 

Tình thương đạo đức khai vòng nở hoa. 

Từ đời qua đạo phân ra, 

Đường đi rõ rệt vượt qua tình đời. 

Vạn linh cảm nhận Cha Trời, 

Đời đời ân độ tạo nơi an toàn. 

Tình người khai mở nhiều màn, 

Quy nguyên thanh tịnh, bạc bàn nội tâm. 

Tự tu chẳng phải đường lầm, 

Khai đường vạch lối, giữ tâm thanh hòa. 

Trí khai tịnh độ thăng hoa, 

Học xong bài học chan hòa tình thương. 

Tinh thần cao đẹp gieo gương, 

Dìu người tiến hóa, yêu thương muôn loài. 

Chẳng còn lý luận tranh đòi, 

Quy hồi chơn thức, trong ngoài đạt thông. 

Luận đi xét lại hóa công, 

Từ bi ân độ gieo trồng phước duyên. 

Đạo đời khai mở hai miền, 

Thăng hoa khai triển đẹp duyên đạo đời. 

 

             Lương Sĩ Hằng 

          Amphion, 15-06-1988 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẤY THUYẾT GIẢNG 
 

Chân Thành Phân Giải 

 

Melbourne, ngày 6 tháng Giêng, năm 1985 

Thưa các bạn! 

Hôm nay là buổi chung thiền của tất cả huynh đệ, tỷ muội chúng ta như thường lệ, mỗi người 
đều bước vào trong giờ trật tự thiêng liêng, luôn luôn hướng thượng và thực hành ba pháp: Soi 
hồn, Pháp luân và Thiền định. Mưu tìm lại trật tự sẵn có của chính ta. Mọi người chúng ta cố 
gắng thực hành đêm đêm tại gia cang để chờ đến lúc chung hội tham thiền. Khắp các nơi, các 
thiền đường cũng đều thực tập như vậy. Lòng lúc nào cũng muốn trở về với dung điểm thanh 
tịnh và tận dụng thanh điển sẵn có của chính chúng ta. Khai mở trung tim bộ đầu hướng thượng. 
Nhớ tưởng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, tham thiền nhập định quy chơn giác. Mong 
sao thực hiện cho kỳ được thanh tịnh để nhận rõ chơn tướng của chính mình. Bỏ công ra tu học, 
bỏ công lập lại trật tự mới cảm thấy sự thanh nhẹ hiện tại ta đạt được và do tâm hành, thực hành 
mới có được. Ý thức rõ con đường đến như con đường sắp đi, chúng ta gặt hái được một chút kết 
quả. Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Đêm đêm các bạn đã kiên nhẫn lo tu, 
giữ lấy phần thanh tịnh và ước mong được hòa hợp với tất cả để quy về chơn giác sẵn có của 
chính hành giả. 

Tình thương khao khát vô bờ bến đối với Đấng Cha Lành, đối với những người kính yêu Bề 
Trên. Chúng ta không sao dám quên, luôn luôn nung nấu và nuôi dưỡng tinh thần đó. Thành ra 
càng ngày càng tu, thực hành đứng đắn, thì sự tranh chấp và nghi ngờ giữa bạn đạo và bạn đạo 
lại không có. Vì tinh thần của chúng ta quy không và chúng ta lại mong muốn đem lại cho một 
cộng đồng Vô Vi, mọi người Vô Vi sẽ có cơ hội được ngồi chung nhau. Càng ngày số người 
càng đông, mới thấy rõ chung thiền là quý giá. Trước kia ta còn động, trong lý luận tranh chấp, 
phê phán, chia rẽ, đâu có bằng lòng ngồi chung với nhau. Ngày hôm nay chúng ta biết ngồi 
chung với nhau, tham thiền, nhập định. Chúng ta lại tự bỏ cái bản chất ích kỷ, độc tài, ghen ghét. 
Những cái bản chất đó đem lại cho chúng ta thấy cái gương mặt rùng rợn, ghê tởm mà mọi người 
đều chê bai chúng ta. Lắm lúc ta thầm tưởng rằng ta đã tu cao, ta nhẹ, ta hiểu hết chơn lý, ta đã 
truy tầm mọi việc nhưng mà rốt cuộc chỉ có một việc của chính ta: sân si, ghen ghét, mê chấp 
không cải tiến được. Từng hành trình, tự đặt nhiều luận thuyết, từ giả thuyết này tới giả thuyết nọ 
đều là hư ảo, không đắc, làm cho tâm hồn càng ngày càng rối loạn, bành trướng sự sân si, dục 
tánh cao cường, lôi cuốn mình đi xuống và không đi lên. 

Cho nên người tu Vô Vi phải ý thức rõ rằng tại sao chúng ta đi tu? Chúng ta đã mất quân bình. 
Chúng ta mới trở lại với sự quân bình, mà để thực hiện tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay 
chúng ta ở trong cái chấp, trách lẫn nhau, tạo mê loạn cho chính mình về ta. Luôn luôn xuất hiện 
trong đôi môi, khuyên người này tu, người nọ tu mà tâm chúng ta không chịu tu. Làm sao thành 
đạt ở tương lai ? Rồi bày ra sự tranh chấp, phê phán không hành, làm sao tiến? Cho nên hàng 
tuần chúng ta cố gắng tự động phát tâm đến một nơi nhỏ hẹp, một căn nhà của một tư nhân chứ 
không phải của cộng đồng Vô Vi làm ra, để tham thiền, để học chữ hòa với nhau. Đêm đêm tại 
gia chúng ta cũng lo tu, cũng để thực hiện chữ hòa mà thôi. Càng thực hiện chúng ta càng thấy 
rằng giá trị vô biên trong sự nhẫn hòa là vô cùng. Chúng ta đã tự vượt từ kiến thức này cho đến 
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kiến thức nọ. Tiến tiến mãi mãi không ngừng nghỉ thì ta không có vì lý do nào mà ngưng lại để 
xây dựng sự tranh chấp từ gia cang cho đến xã hội. Chúng ta mới giữ thanh tịnh để hòa tiến trong 
sáng suốt. 

Uổng cho một kiếp tu học, đạt được sự sáng suốt để hỗ trợ cho những người kế tiếp mà tự thức 
cộng đồng thanh cao là cao quý, chớ không nên đặt ta vào chỗ moi móc mà không tiến hóa. 
Chúng ta có thượng, trung, hạ, chúng ta mong quy nhất trong ba cõi này. Tinh khí thần đang tập 
trung để thực hiện. Tình đời tạo sự hao phí. Tình đời đã đem cho chúng ta xuống lún sâu, vì sự 
tranh chấp. Dục tính chôn sống phần hồn, tạo điều kiện mê muội, lấy đạo tạo đời, lật ngược tình 
thế, nói láo gạt mình, để làm gì? Cho nên mọi người đã tu, ý thức rõ: Cái điều quan trọng là phải 
thật thà với chính mình. Thiếu thật thà với chính mình thì chính ta là người lường gạt ta mà thôi, 
chớ chẳng ai lường gạt ta.  

Vật chất là cõi tạm. Khi ta cần nó, nó là thầy ta và ta vượt khỏi nó thì ta cũng cảm ơn nhờ nó 
chúng ta tiến. Đạt được chữ hòa thì chúng ta vẫn quý yêu nó bằng sự sáng suốt chớ không tạo sự 
tranh chấp mà để quý yêu tiền bạc. Tạo sự tranh chấp mà để che chở sự sai lầm của chính mình. 
Khắp các nơi bạn đạo trên thế giới cũng đã và đang gặp phải những sự trở ngại đó. Bước vào 
thiền đường, chữ hòa chưa trọn, thậm chí kẻ đã đưa nhà ra xây thiền đường, cũng có khi trách 
móc bạn đạo, vì chữ hòa chưa có, chưa trọn. Cũng có nơi rất trọn lành, quý mến tất cả bạn đạo 
đến với ta, thương yêu vô cùng, nhẫn hòa chịu đựng, học mọi sự thiệt thòi, nhịn nhục để xây 
dựng. 

Trên bình diện tất cả của giữa loài người và loài người đã bước vào con đường tu, thấy rõ chính 
hành giả đã tháo gỡ được một phần lớn, lập hạnh hy sinh, đưa căn nhà ra đón rước những bạn 
hiền đến học tu và dạy chúng ta tu. Người đưa nhà ra đã bị phê phán, chịu đựng đủ thứ, cảm thấy 
trên trường đời thiệt thòi quá nhiều nhưng mà trong tâm đạo nhận xét rõ Thượng Đế luôn luôn 
ban tâm cho chúng ta, hớn hở chờ đến ngày chủ nhật, chờ đến giờ thiền và mong muốn có mọi 
người đến với chúng ta, để được học hỏi, để được xây dựng, để được gởi gắm những sự động 
loạn, mê chấp mà chúng ta không sao gỡ rối cho chính ta được. Nhờ có bạn đạo đến nhà, mới 
đem lại những sự ảnh hưởng tốt đẹp và cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Sau một thời gian phục 
vụ, huynh đệ tỷ muội vui vẻ trong một bữa cơm thanh đạm, trong một giấc thiền thanh tịnh, 
chung vui nhớ đến nguồn cội, nhớ đến cửu huyền thất tổ, nhớ đến những sự sai lầm và biết 
chúng ta có một căn bản quý báu vô cùng, và mong được trở về dung điểm đó thì sự trở ngại lại 
tan biến mất trong giây phút tham thiền, chung họp giữa tình thương huynh đệ tỷ muội. 

Quý thay và lành thay, trong giây phút thức giác của tâm linh đã đưa chúng ta về bến giác lúc 
nào mà không hay. Thấy rõ sự tranh chấp của ta không có giá trị. Sự đòi hỏi của chúng ta không 
có giá trị nhưng mà sự thực hành của chính ta là mới có giá trị. Hiểu được giá trị này thì hiểu rõ 
tình thương của Bề Trên đã ban bố cho chúng ta. Cho nên cũng có nhiều bạn đã bỏ công ra tu và 
tìm kiếm đạo pháp khắp các nơi, cũng lầm tưởng là chính hành giả đã đắc, đã đến, mà kỳ thị 
những người mới bước vào tu, không bỏ tâm phục vụ những người đó. Rồi đâm ra độc tài, ích 
kỷ, lộ ra cái bản chất xấu xa của chính mình, thiếu hòa đồng và tạo sự cô đơn cho chính họ mà 
thôi. Tại sao những người ta tu cao, bỏ công xưng danh tu bao nhiêu năm nhưng lại bản chất eo 
hẹp, đi trong chỗ không cởi mở được.? Đó cũng do là cái nghiệp tâm của người mà thôi, nhưng 
mà có cách nào gỡ được không? Nếu người thức giác và trì  chí tu học. Làm đúng luật nhân đạo, 
nhiên hậu mới có thiên đạo. Nhiều người lầm tưởng rằng tôi bước một bước là vào thiên đạo 
liền. Không có điều này! Nếu bước một bước là bước vào thiên đạo liền thì kiếp trước các bạn đã 
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thành đạo rồi, đâu có đợi kiếp này để tái tục lo tu. Cho nên chúng ta tái tục lo tu, chúng ta thấy rõ 
nhân đạo chưa thành thì thiên đạo không đạt. Chúng ta phải tròn, chịu mở thức hòa đồng, tranh 
chấp của nội tâm, phải biết tha thứ và thương yêu. Nhiên hậu mới bắt đầu học đạo. Do dũng chí 
thanh tịnh mới bước vào đạo. Trên đường đi của đạo, đầy chông gai, đầy thử thách, đầy sự éo le 
để xây dựng cho tâm thức của chúng ta càng ngày càng mạnh hơn.  

Cho nên nhiều bạn ở khắp thế giới, cũng có nơi nhiều người đến và cũng có nơi cũng chẳng ai 
muốn đến.. Vì sao? Vì thiếu từ bi, không áp dụng từ bi để tiến thân. Cho nên sẽ kẹt vào dung 
điểm cô đơn, rơi rớt ở tương lai. Tai sao trong căn nhà của một người dốt đạo, không hiểu đạo, 
tâm họ cởi mở, chịu hòa tan với mọi giới, mọi người đều đến vui vẻ. Bước vào đó xem như nhà 
của ta, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thương yêu nhau vô cùng, trong tinh thần 
đóng góp xây dựng, từ thanh điển cho đến vật chất. Rồi có nơi người ta nhắc đến tên là người ta 
đã hoảng sợ rồi. Tại sao? Vì hành giả không phải tu trong chữ Hòa nhưng mà hành giả tu ở trong 
chữ củng cố địa vị ta đây. Nó ngược lại đường lối thực hiện của Vô Vi. Càng ngày số người càng 
đông thì sự thanh lọc của Bề Trên càng ngày phải càng sáng suốt, để cho hành giả tự thức, tự tu 
mà để thực hiện cho kỳ được cái bản chất từ eo hẹp đi tới lớn rộng, thanh hòa, chớ không cho 
phép hành giả càng ngày càng khép chặt lại. (còn tiếp) 

Đế tài suy gẫm 
 

Phàm Ngã 
 
Phàm Ngã: là những cái chuyện kêu bằng bị giới hạn không. Tất cả đều ở trong giới hạn, kêu bằng 
"Phàm Ngã." Giận chồng, giận con, sân si, nhỏ mọn, yếu hèn, tâm tánh không khai triển mà tự xưng 
mình là giỏi, hay hơn người khác, và cho địa vị của chúng ta là cao hơn người khác. Đó, cái địa vị và 
càng xưng mình cao hơn chừng nào thì là thấp hèn chừng nấy, các bạn thấy rõ không? Thượng Đế đã 
làm việc cho các bạn rất nhiều mà các bạn thì chỉ có Thượng Đế mới có quyền xưng là "Ta đây!" Nhưng 
mà Ngài đâu có thường xưng cho các bạn thấy đâu? Hai bốn trên hai bốn, lo lắng cho các bạn, dìu tiến 
các bạn để cho các bạn ý thức được mình. Đó, thì cái đó các bạn tu về thanh tịnh chơn ngã rồi các bạn 
mới thấy rằng sự vô cùng thương yêu của Thượng Đế đã vì mình, thì lúc đó cái phàm ngã nó tiêu diệt, 
ánh sáng tới thì bóng tối nó phải đi. Còn những người mà chưa đạt tới được thì rất dễ, nói chuyện là biết 
rồi. Giận người này, phê người kia là những người đó người phàm thôi, tầm thường. Dù cho có học thức 
nhưng mà tánh không đổi thì cũng vô dụng, không có phát triển nổi. Cho nên, căn cứ trong lề lối ta sẽ 
làm này, làm kia, làm nọ, rốt cuộc đếm đi đếm lại làm được mấy việc thành? Tự hại lấy mình thôi. Cho 
nên, cái Phàm Ngã là nguy hại lắm; mà cả bầu trời thế giới hiện tại đang mê lầm trong cái phàm ngã, 
tưởng là mình có trình độ, là phàm tánh. Còn biết tu sửa để học hỏi thì nó mới tiến tới Chơn Ngã được. 
(Văn tự vô vi) 
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Báo Cáo Tài Chánh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 

 « Hiểu Rộng » 

Sunworld Dynasty Hotel Taipei, Taiwan 

20.09.2019 – 28.09.2019 

Ngày 19 tháng 10 năm 2019 

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

            Trước tiên, chúng con thành tâm ghi ân Chư Vị Bề Trên, Đức Tổ Sư, và Đức 
Thầy, đã luôn quang chiếu cho chúng con tràn đầy thanh quang điển lành trong suốt thời 
gian Đại Hội.  

Mỗi Đại Hội đều mang một sắc thái riêng, và Đại Hội kỳ này đã đánh dấu 10 năm 
kỷ niệm ngày ra đi của Đức Thầy trong buổi lễ trang nghiêm và cảm động. Khắp nơi, bạn 
đạo đã cố gắng thu xếp về đây tham dự 3 ngày Tết Vô-Vi quý báu, dù có gian nan trắc trở 
về giấy tờ như một số bạn đạo ở Việt-Nam phải trải qua, nhưng rồi mọi việc cũng thành 
tựu tốt đẹp. 567 bạn đạo đã qui tụ về Taipei, và 3 ngày đại hội thanh nhẹ, lướt qua thật 
nhanh. 

Cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã phát tâm phục vụ trong tinh thần vô quái ngại, trẻ già 
hỗ trợ cho nhau, thật vui trong mối tình thâm của đại gia đình Vô-Vi. Bạn đạo đã hưởng 
thêm hai ngày du ngoạn trong khí trời êm dịu, đoàn 11 chiếc buýt đưa bạn đạo đi từ Đài 
Bắc đến Đài Trung, Cao Hùng, viếng thăm Phật Quang Sơn Tự, Long Hổ Tháp, Đầm 
Liên Trì, Hồ Nhật Nguyệt, Miếu Văn Võ rồi lại về Đài Bắc an toàn… với bao kỷ niệm vui 
thật là vui.  

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:       463,557 USD 

II.  Tổng kết CHI PHÍ:    -461,460 USD 

III.  Còn: 

** Số tiền dư 2,097 USD sẽ được sử dụng 
cho quỹ đại hội 2020 

        2,097 USD** 

Chi phí gồm có:  
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1. Chi phí Khách Sạn (Phòng ngủ bao gồm 
ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn chiều 
trong khách sạn, chi phí thuê các phòng 
họp chánh và phòng nhỏ chia nhóm tu học, 
tiền tips cho nhân viên khách sạn khiêng 
hành lý, v..v…) 

        358,375 USD 

 

2. Chi phí chuyên chở bạn đạo (bao gồm 
mướn xe van, thuê taxi, tiền tips cho tài xế 
taxi, tài xế xe bus, v..v…) 

  8,002 USD 

 

3. Chi phí thuê xe bus đưa rước phi trường, 
xe bus du ngoạn, thuê khách sạn du ngoạn, 
các bữa ăn sáng, trưa, chiều khi đi chơi, 
tiền tips cho hướng dẫn viên, v..v... 

65,582 USD 

4. 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 Taipei, v..v... 

           15,088 USD 

5. Chi phí Đại Hội linh tinh (ấn loát cẩm 
nang, bảng tên, bưu phí, trang trí hội 
trường, bông hoa, quà đại hội v..v...) 

           14,413USD 

 

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 “Tâm Thức Dồi Dào” 2020 tại Phuket, 
Thái Lan. 

Kính thư, 

BTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 8 2019 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   cho 
đến 27 tháng 10 2019 như sau:  
Người gửi                      US$                        CAD or currency 

An danh (Fr)   400 euro 
An Danh (Mtl)   252  
An Danh (Fr)   500 euro 
An Danh (Fr)   150 euro 
An Danh (TX) 1,000    
Ngo Van Hoai (GA) 200    
Hong Vo (Co) 100    
Le Thi Kim Anh (MTL)   500  
An Danh (MTL)   150  
Quyen Nguyen (CA) 500    
Michael CHAN (CA) 500    
Du Van Quyen (San francisco) 300    
Pho Bo Ai (CA) 300    
Glitz nail Bar (CA) 2,000    
Hoa Nguyen (TX) 1,600    
An danh (Fr)   250 euro 
An Danh (WI) 500    
Tammy Cavana(CA) 500    
Trả lại tiền thuế DH 2018 8,454    
   
Ha Huynh (CA) 100  
Kim Dung Tran (CA) 200  
Thu N. Lam (CA) 500  
Van Nguyen (CA) 500  

 

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm ) 
- Học bổng 2019-2020 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  
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào mỗi đầu tháng 
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn phương tiện sinh sống và con em tiền ăn học 
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu 
- Giúp người già neo đơn 
- Giúp cac em mồ côi và bỏ rơi trước cổng chùa có tiền đóng học phí  
- Phát hòm người chết không hòm và hỗ trợ mai táng gia dình nghèo 
 

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  
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Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
 

Báo cáo về quỹ lo sức khỏe cho bà Tám 
 

Chúng tôi mới nhận cho quỹ  lo sức khỏe cho bà Tám như sau: 
US$  currency 

Nguyen Xuan Mai (CA)     1500$CA DH 2018 
An Danh (TX)   2000   DH 2019 
Xiêu/Duyên/Lâm/Tuyến(Australia)     500$A DH 2019 
Trả lại tiền thuế DH 2018     11074$CA 

 

Như vậy quỹ này còn đủ lo chăm sóc  cho bà Tám đến khoảng tháng 8 2020 do đó chúng tôi sẽ không 
nhận thêm cho quỹ này 
Thành thật cảm ơn tấm lòng quý mến bà TÁM của quí bạn đạo 
 

Kính thư 
 

Phan Cao Thăng 
 

THƠ BẠN ĐẠO 

Mái Chùa Thể Xác Và Pháp Tu 
 
Mái chùa thể xác của chính ta 
Che chở ta tu niệm Di Đà 
Tổ Thầy dạy Đạo luyện ý chí 
Cho thân thanh nhẹ hồn thăng hoa 
Trau chuốt thân ta cho mạnh khỏe  
Làm nơi nương tựa của hồn ta 
Cha Mẹ ban ta thể xác quí 
Giúp hồn tu tiến trở về nhà  
Ai ơi trân quí chùa thể xác 
Không nên hủy diệt tạo tội mà 
Xác là phương tiện giúp hồn tiến 
Giúp ta liên hệ với Mẹ Cha 
Tâm tâm tương ứng cùng Thầy Tổ 
Mắc nối Thiên không khi xa nhà  
Ta đã xa nhà bao kiếp nhỉ?? 
Trôi lăn bao kiếp chẳng về nhà 
Pháp tu, thân xác là phương tiện  
Giúp hồn thăng tiến trở về nhà  
Hãy mau thiền thở và niệm Phật  
Khai mở xác thân hồn thăng hoa 
Mái nhà thân xác và Pháp quí 
Là hai bảo bối của chính ta 
 
Thủy Bùi   Missouri 19/10/2019 

             Trở Về Nguồn Cội 

Ngồi thiền thật sự yên lành 
Mỗi ngày hành pháp tự mình khai thông 
Vạn linh vốn thật ở trong 
Pháp phật huyền diệu để lòng lo tu 
Trí phàm suy nghĩ còn ngu 
Sửa tâm sửa tánh không cầu giàu sang 
Lòng trần lo nghĩ muôn lung 
Bởi tâm chưa mở nóng lòng rối thêm 
Biết rằng luyện đạo mỗi đêm 
Công phu phát triển tịnh tâm an thần 
Tu là thanh nhẹ muôn phần 
Pháp phật thanh điển không cần phải lo 
Đường đời vạn nẻo gay go 
Người tu thanh tịnh không lo đói nghèo 
Biết rằng cuộc sống cheo leo 
Vượt qua Bỉ Ngạn lên đèo thảnh thơi 
Nhìn xem vạn vật trên đời 
Người tu nhận được điển trời ân ban 
Bỏ đi phàm tánh trần gian 
Đời đạo phát triển tây phan được về. 

Mai Kiết Khánh, Ngày 19 tháng 10, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
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                    Thăng Hoa 
 
Thế gian ham muốn tiền tài 
Người tu phát triển hoa khai đạo mầu 
Thân phàm có được bao lâu 
Chớ mê trần trược đắm sâu khổ sầu 
Trên đầu ba tấc nhiệm mầu 
Càn khôn thanh điển phóng thâu mỗi ngày 
Công phu huyền bí quá hay 
Tình trời ban chiếu mỗi ngày thăng hoa 
Góp công xây dựng chan hòa 
Mỗi người nhận được món quà ân ban 
Trời cao trong sáng muôn vàn 
Hằng hà chư phật mười phương đón chào. 
  
Mai Kiết Khánh, Ngày 20 tháng 10, 2019 

Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 

                     ==== 

              Tu Thiền 

Cảm giao thiên địa từng giờ 
Khai tâm thanh tịnh không mơ chuyện đời 
Nằm trong nguyên lý ai ơi 
Tu hành thật sự sống vui tâm hồn 
Trong lòng có phật vẫn hơn 
Người tu thanh nhẹ không còn buồn lo 
Nhớ câu lục tự nam mô 
Vạn linh niệm phật tuân theo luật trời 
Trong ngoài trật tự hợp thời 

Không còn mê luyến chuyện đời vứt đi 
Trên đầu điển cái mở khai 
Hòa cùng các giới mỗi ngày thăng hoa. 
Ngày 21 tháng 10, 2019 

Mai Kiết Khánh, Ngày 20 tháng 10, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 

                         ==== 

             Tiến Lên 
  
Ngồi thiền thanh điển vô cùng 
Khai mở nguyên khí tập trung chan hòa 
Tánh hư tật xấu hiểu ra 
Ham mê ăn ngủ khó mà triển khai 
Chuyện đời động loạn mỗi ngày 
Danh danh lợi lợi có ai hiểu nào 
Tu thời muốn được phẩm cao 
Ở đời muốn được làm giàu thế gian 
Ham mê gánh nặng phải mang 
Cho dù thỏa mãn thân này còn đâu 
Không tu đèn đốt hết dầu 
Tuổi già năng lượng còn đâu thực hành 
Cảm thông nghiệp lực đã đành 
Mỗi người phải hiểu tự mình thức tâm. 
  
Mai Kiết Khánh,  Ngày 22 tháng 10, 2019 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 

  

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính nhờ Quý Bạn Đạo Vô Vi thiền hướng tâm cho Mẹ của bạn đạo Nguyễn Thị Xuân An là:  
 
Cụ Bà Vũ Thị Mậu Ngọ, sinh ngày 26 tháng 2 năm 1918 tại Hà Nội, mất lúc 12:50 giờ trưa ngày 22 
tháng 10 năm 2019  tại West Los Angeles California, hưởng thọ 102 tuổi, được siêu thăng Tịnh Độ.   
Gia đình Nguyễn Thị Xuân An xin thành kính cảm ơn Quý Bạn Đạo Vô Vi. 
 

CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG VÀ NIỆM PHẬT 
 
Kính mời quý bạn đạo, nếu có thể đến được, xin đến nhà quàn Peek Family phòng số 4 lúc 8 giờ sáng, 
thứ Bảy ngày 26 tháng 10, 2019 cuối tuần này, để bạn đạo chúng ta cùng niệm phật hướng tâm cho Cụ 
Bà Vũ Thị Mậu Ngọ từ 8:15 sáng - 8:30 sáng được siêu thoát thanh nhẹ.  Xin bạn đạo đến đúng giờ, vì 
khoảng 8:45 - 9 giờ sáng Nhà quàn sẽ chuẩn bị đưa linh cữu của Bà  đến nhà Thờ La Vang. 

Gia đình Nguyễn Thị Xuân An thành kính cảm ơn quý bạn đạo. 
 
 
 


