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` 
Số 1286  1 tháng 3 năm 2020 

 
 
 

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 ÐạoTâm 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) Cuộc sống hết duyên thì phải làm sao? 
2) Hôm nay Bé bắt đầu đi vòng quanh thế giới, rời người thân yêu Bé có buồn không? 
3) Hôm nay Bé phải diễn tả mọi việc cần thiết cho những người kế tiếp tự thực hành và tự đạt 
nguyên lý vô sanh, Bé có cảm thấy bận tâm hay không? 
4) Bé đóng xong một cuốn phim về phương pháp công phu lưu niệm hữu ích cho quần sanh, Bé 
mất một ngày làm việc thực tập, Bé có mệt không? 
5) Bé đã bình an về đến nơi nghỉ ngơi và thanh lọc một thời gian sẽ tiếp tục ra đi nữa, tùy theo 
sự yêu cầu của bạn đạo các nơi, Bé nghĩ sao về việc nầy? 
6) Nhiều người thanh niên muốn chạy theo Vô Vi tu thì sao? 
7) Ðúng theo lời sấm truyền, đến 2001 năm cả thế giới đều loạn lạc và thay đổi tình thế, Bé nghĩ 
sao về việc nầy? 

Hồn Du 
 

Hồn du thiên cảnh rõ các ngành 
Chẳng còn lý luận trược với thanh 
Chơn hồn thanh tịnh chỉ thực hành 

Hồn vía qui hồi nhơn qui túc 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1)06-12-93 
Hỏi: Cuộc sống hết duyên thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Thưa cuộc sống hết duyên thì phải chấp nhận, tiến hóa theo số phận mà thôi, chẳng 
còn lưu luyến việc đời nữa, nhứt tâm hướng về phần hồn mà nhận luật nhơn quả, cuối 
cùng cũng phải tiến hóa, theo thiên luật mà ổn định phần hồn. Mỗi người trên mặt đất này 
đều phải học và tiến tùy theo luật nhân quả. Có nhiều người hứa với Trời Phật, hoàn cảnh 
ổn định tôi sẽ tu suốt đời, nhưng tánh nào tật nấy, chẳng chịu thực hiện đứng đắn, cứ ỷ lại 
nơi thần thánh Trời Phật, mang họa vào tâm, chuyện gần nhứt trong thể xác cũng không 
lo, bệnh hoạn tấn công, đến phút cuối cùng cũng không giải quyết được. 
 

Kệ: 
Thân tàn ma dại chẳng còn đi 
Tức tối lân la cũng tại vì 
Khó tránh lầm than trong cảnh khổ 
Hồn tâm không nhẹ khó mà thi 
 
2) 07-12-93 
Hỏi: Hôm nay Bé bắt đầu đi vòng quanh thế giới, rời người thân yêu Bé có buồn 
không? 
 

Ðáp: Thưa đã biết được nhiệm vụ tình thương dấn thân hành đạo thì Bé lúc nào cũng 
bằng lòng chấp nhận mà thực hành, thấy xa nhưng gần, từ khối tình thương nầy đến tình 
thương nọ đều vui hòa thăng tiến cả. 
 Kệ: 
Người xa nhưng tâm không xa khỏi 
Nung nấu tinh thần không mệt mỏi 
Chung tiến tình thương vui sống động 
Hành thông tâm đạo lại tự soi 
 
3) 08-12-93 
Hỏi: Hôm nay Bé phải diễn tả mọi việc cần thiết cho những người kế tiếp tự thực 
hành và tự đạt nguyên lý vô sanh, Bé có cảm thấy bận tâm hay không? 
 

Ðáp: Thưa Bé có thể nói ra những gì Bé đã và đang thực hành để cho người kế tiếp có cơ 
hội tự thức mà hành, chứ Bé không có ăn cắp trong sách vở mà không hành. Sự thật 
chính mình đã đạt được rất dễ diễn tả để lưu niệm về công ích chung. 
 

Kệ: 
Diển giải phân minh trí đạo thành 
Giúp người lầm lạc đạt tâm thanh 
Chẳng còn ảo tưởng xây tường giả 
Cảm thức vô sanh tự tiến nhanh 
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4) 09-12-93 
Hỏi: Bé đóng xong một cuốn phim về phương pháp công phu lưu niệm hữu ích cho 
quần sanh, Bé mất một ngày làm việc thực tập, Bé có mệt không? 
 

Ðáp: Thưa Bé đã được cơ hội tận tình phục vụ mọi người Bé rất vui và khoẻ mạnh thêm 
lên, Bé cảm thấy việc làm hữu ích, Bé lúc nào cũng vui và bằng lòng dấn thân làm việc 
thuận tình Trời hằng cứu giúp, dù có chết Bé cũng rất mãn nguyện. 
 

Kệ: 
Thương yêu tha thiết giữ lưu truyền 
Tình bạn đồng hành cảm thức yên 
Tự vượt hành trình tâm chuyển thức 
Càn khôn qui một tự mình xuyên 
 

5) 10-12-93 
Hỏi: Bé đã bình an về đến nơi nghỉ ngơi và thanh lọc một thời gian sẽ tiếp tục ra đi 
nữa, tùy theo sự yêu cầu của bạn đạo các nơi, Bé nghĩ sao về việc nầy? 
 

Ðáp: Thưa Bé đã hứa, lúc nào Bé cũng thuận tình bạn đạo mà phục vụ, dù cho chết trong 
lúc phục vụ, Bé cũng bằng lòng tiến hóa theo định luật. 
 

Kệ: 
Sống chết vô can cứ tiến hoài 
Bình tâm phục vụ chẳng lầm sai 
Thức hồn tự tiến tùy duyên độ 
Học hỏi không ngừng tự sửa sai 
 

6) 11-12-93 
Hỏi: Nhiều người thanh niên muốn chạy theo Vô Vi tu thì sao? 
 

Ðáp: Thưa tu Vô Vi là tự mình ý thức rõ ràng nguyên lý tự thức, chứ không phải chạy 
theo khối nầy khối nọ mà tạo sự loạn động cho quần sanh. Muốn tu Vô Vi thì phải ý thức 
và tự thực tập ngấy hoàn cảnh sẳn có mà tiến thân, đời đạo song tu, kiếp này có được cơ 
hội làm người cũng do kiếp trước tạo thành. Tu ngay vị trí của chính mình thì mới giải 
được món nợ nghiệp duyên mà tiến hóa kịp kỳ, hoàn cảnh là ân sư, nhịn nhục, thực hành, 
quán thông mọi mặt, nhiên hậu mới thay rõ chơn lý mà tu, quán thông được đời đạo, thì 
mới thấy rõ được hiệu lực của pháp môn, giải quyết được việc của chơn tâm cho đến thể 
xác, thì cuộc sống sẽ được an vui và hạnh phúc. Bất cứ ở góc Trời nào cũng có thể tu 
được cả. Con người sanh ra trong trược khí bùn lầy, nếu ý thức được đời là tạm, thì mới 
hăng say trên đường tu học lần lượt tự trở về với chơn tâm thanh tịnh, thì mọi việc sẽ giải 
quyết được tốt đẹp và đơn giản hơn xưa, phần hồn sẽ được rãnh rỗi, tự tiến vào lãnh vực 
thanh tịnh, thực hành tha thứ và thương yêu, biết quí trọng lẫn nhau, thì sẽ không còn 
buồn tủi nữa. 
 
Kệ: 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng4/6 

Tranh đua đổ vỡ lại không chừa 
Khó khổ triền miên lại khóc mưa 
Tự thức cảnh đời là giả tạm 
Bền tâm học hỏi tiến thân vừa 
 

7) 12-12-93 
Hỏi: Ðúng theo lời sấm truyền, đến 2001 năm cả thế giới đều loạn lạc và thay đổi tình 
thế, Bé nghĩ sao về việc nầy? 
 
Ðáp: Thưa mọi việc sẽ được đổi mới, sau sự chết chóc khủng khiếp khắp các nơi, nhơn 
sinh mới có cơ hội thức tâm, và sẽ tin nơi Trời Phật nhiều hơn, bắt buộc phải trãi qua 
một cuộc thiên cơ thay đổi, loài người bắt buộc phải chấp nhận mà tiến hóa, tùy theo 
duyên nghiệp của mọi giống dân. 
 
Kệ: 
Thiên nhiên quán độ mỗi phần 
Tùy duyên tiến hóa chuyên cần 
Thực hành là chánh tùy duyên thức 
Thế giới nhơn tình tạo nghĩa ân 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Tình Dục 

Ma tình quỷ dục hại đời, 

Làm người biết được phải rời nó đi ! 

Trong ta tam lực đáng ghi, 

Thiên tâm, địa thế, chuyển thì không ngưng. 

Người tu biết được lại mừng, 

Vun bồi thiên lực từ từng phút giây ! 

Nam Mô điêu luyện từng ngày, 

Tình đời giả tạm gió mây chuyển hoài. 

Xem người biết họ vẫn sai, 

Ai mà xa lụy tự đày lấy thân. 

Mỗi người sẵn có một phần, 

Sanh trụ hoại diệt lần lần sửa tâm. 

Con ơi! Con đã sai lầm ! 

Trở về tâm thức tự tầm đường đi. 

Mọi người đều phải dự thi, 

Trong ngoài thuận nghịch vẫn đi trong lòng. 

Cha Trời chuyển hóa ước mong, 

Tâm con thức giác sớm tầm Thiên Cơ. 

Cảnh đời như thể giấc mơ, 

Nay thương mai ghét, bơ vơ một mình ! 

Đêm ngày cũng phải làm thinh, 

Đâu còn tình dục tạo tình khổ đau. 

Con ơi! Thức tỉnh mau mau ! 

Bộ đầu trên hết, con mau hướng về ! 

Hướng về thanh nhẹ muôn đời, 

Điển thanh hòa cảm, tự chê cõi trần. 

Cảm minh trí điển lâng lâng, 

Xuất ra học hỏi, cao tầng Trời ban. 

Vô cùng chân lý luận bàn, 

Tự trong tiềm thức chàng nàng như nhau. 

Mắt đời xem xét trước sau, 

Dâm là ác trược ! Đối đầu đau thương ! 

Biết đâu là cảnh dựa nương ? 

Sửa mình sáng suốt, biết đường tự đi. 

Ăn năn sám hối một khi, 

Dây tình trói buộc ta thì mở ra. 

Ngày nay học nhẫn học hòa. 

Ngày mai lại phải trình Cha trên trời. 

Kiếp này ngắn tạm cuộc đời, 

Học xong, tự thức, tự rời tâm can. 

Tình thương đạo đức mở màn, 

Cửa trời rộng lớn, tạo an tạo hòa. 

Con yêu người khác thiết tha, 

Sao không tự thức chan hòa tình thương ? 

Vạn linh kết hợp mở đường, 

Giúp con tiến hóa tự lường sửa tâm. 

Hồn con tăm tối chẳng lầm, 

Con đang giam hãm xác thân người phàm ! 

Thức tâm dẹp bỏ tham lam, 

Thực hành đại nguyện, tự làm việc hay. 

Hy sinh tật xấu hàng ngày, 

Giúp mình, giúp họ, học thầy nhẫn tâm. 

Đạo Đời tự thức khai thầm, 

Con đường Chánh Giác chẳng lầm chẳng 

sai. 

Qua cơn điêu luyện rõ tài, 

Cha ban bài học, học hoài không ngưng. 

Thế gian xét cảnh người dưng, 

Kỳ chung ruột thịt con chung của Trời. 

Thầy nay khuyên bảo, con ơi! 

Hồn Thầy cũng phải vun bồi tình thương. 

Ước mong con xét lấy gương, 

Sửa mình tiến hóa, mở đường tự đi. 

Lương Sĩ Hằng. 

Manila, 18-02-1983 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Kiểm Ðiểm Thiền Chung 
 
Montréal, ngày 10 tháng 7 năm 1983 
 
Thưa các bạn, 
 
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng thiền đồng triển, qua ngày Ðại Hội cho đến nay, thử xem 
chúng ta học hỏi được gì? Cảnh huyền vi cho đến lý trí sáng suốt của chính mọi hành giả! Một số 
bạn đạo đã ra về và một số bạn đạo lưu lại tại đây cũng đồng học để hiểu rõ và chứng minh rõ rệt 
có cõi bên kia hay là không. Ngày hôm nay chúng ta đồng chứng, thấy rõ và mọi người đã dự 
cuộc và thấy rằng cái cõi bên kia có thật! Ðể cho chúng ta vững tin và thực hành! 
 
Như qua mấy hôm, chính bản thân của Nam Mai là không biết gì về huyền vi, hoàn toàn không 
hiểu nhưng mà được hồng ân của bên trên đã ân độ để giải tiến cho mỗi người qua từng gia đoạn 
một, đã ý thức rõ rệt! Và nhiều người cảm thấy trên đường tu học cần phải học dũng và học nhẫn 
để tiến! Lãnh cái sự đau đớn nghiệp thân để chung gánh vác với những chư vị thiêng liêng đã và 
đang làm ở cõi trên! Tình thương lưu lại cho chúng ta đường lối để cởi mở cho tâm thức chúng 
ta, thì thấy rõ, muốn có những siêu lý như vậy phải qua những cơn thử thách! Như tôi đã thường 
nó với các bạn rằng, lúc tôi tu học về PhápLý Vô vi thì đã phải chịu biết bao nhiêu cú đấm đá 
của cõi thiêng liêng mà để thức tâm, qua biết bao nhiêu giai đoạn thử thách của trường đời cũng 
như tâm đạo, cơn nhồi quả triền miên xảy ra trong tâm thức của chính hành giả và hành giả mới 
tiến về tinh vi và sáng suốt được! 
 
Cho nên trên đường tiến hóa không phải êm ả như lòng tham muốn trần tục! Nhưng người thế 
gian ngày hôm nay có được đồng tiền mới thấy rõ là chúng ta đã làm những điều bất chánh mà 
không hay! Rồi vun bồi cái bất chánh đó làm cho con người yếu hèn mà không biết! Cho nên 
ngày hôm nay chúng ta cổi trần ra để tháy rõ những hành động sai lầm mà chính chúng ta căn 
bản từ bên trên giáng lâm xuống thế gian học hỏi chữ Dũng để tiến hóa! Mà nào chúng ta đã 
đứng ta gánh chịu chưa? Tất cả mọi người đã gánh chịu cho chúng ta được hưởng thụ heịn tại! 
Rồi bây giờ chúng ta mới thấy rằng cương quyết dũng tiến! Vì tôi chọn con đường Vô Vi là con 
đường gánh vác giải tỏa tất cả những sự phiền muộn ưu tư trong trí óc của tôi để qui không trở 
về đại đạo! Thì ý chí đó luôn luôn bất khuất và bất chấp! 
 
Cho nên vàng thiệt không sợ lửa! Bước ôv giới nào chúng ta cũng chịu đựng để tiến hóa vì 
chúng ta nắm được một cái pháp để giải tiến tâm linh, xây dựng dũng chí thì chúng ta thấy 
chuyện thử thách là đương nhiên phải có mà ngày hôm nay đã có một cái khóa mới nhất để cho 
chúng ta thấy rằng: Phải học hỏi, phải chấp nhận, bất cứ từ đâu đến thì chúng ta mới thấy rõ thực 
chất sẵn có của chính chúng ta. Ðiển là gì? Lý thuyết là gì? Thực hành là gì? Rốt cuộc chúng ta 
phải thực hành! Tuổi tác giới hạn mấy chục năm và phải rời khỏi ra đi! Hỏi chứ đi bằng cách gì 
nếu chúng ta thiếu dũng chí, thiếu nhẫn, thiếu hòa, không chịu dẹp cái chấp ta ngã mạn, tự ái, thì 
làm sao chúng ta đến, chúng ta đi được! Mà làm sao chúng ta trở nên một vị trí của chiến sĩ Tình 
Thương và Ðạo đức! Tình thương và Ðạo đức phải chấp nhận dũng để cứu chúng sanh! Mà trước 
hết ta chưa có học cái gì làm sao cứu, lý thuyết có, hành động không có, thực hành không có thì 
làm gì mà tiến được! 
 
Cho nên ngày hôm nay các bạn đã học qua một khóa thấy rõ dũng chí của chúng ta, phần còn lại 
đây là dũng chí sẵn có mọi người chúng ta phải có! 
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Ngày hôm nay chúng ta có nhà cửa sung sướng an bài ngày qua ngày, nhưng mà ngày nào rồi 
chúng ta sẽ buông bỏ tay không, về không, rồi làm thế nào? Chỉ có dũng chí mà thôi! Chứ đâu 
phải qui không hai chữ muốn nói là nói được! Không! Nhưng phải thực hành để qui không mới 
thấy thanh nhẹ, thấy rõ, thấy chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ! 
 
Hỏi chứ thanh khí điển càn khôn vũ trụ giáng lâm thế gian đang ngự vào đâu? Ngự vào chỗ đau 
khổ cũng như chỗ tạm bợ sáng suốt nhưng mà chia sớt sự công bằng để tiến hóa! Hỏi chứ cái 
thanh khí đó phải dũng không? Luồng điển thiêng liêng kia phải dũng không? Tại sao họ đạt ở 
giới kia họ mới chuyển qua đây? Ăn gì của chúng ta, sướng ở chỗ nào, chỉ hành khổ và ngược lại 
lạy lục chúng ta và cầu xin chúng ta sớm trở về bên kia Bến Giác! Thì tất cả những luồng điển đã 
phân giải hằng tuần cho các bạn nghe đây để các bạn hiểu, không phải là vụ lợi nhưng mà sự 
sáng suốt đó đưa vào truyền cảm trong tâm thức của các bn để các bạn tự giác! Cái phần đó có 
tính tiền các bạn không, có xin các bạn không? Nhưng mà luôn luôn độ trì cho các bạn tiến hóa! 
 
Cho nên để xây dựng cái vốn cuối cùng của tâm linh các bạn, chính các bạn đã bỏ rơi rớt từ bao 
nhiêu kiếp, ngày hôm nay bề trên đã ân độ cho các bạn, đủ cơ hội học lối nhồì quả, học lối thực 
hành, học lý thuyết, học đủ thứ, để các bạn làm một hành trang lớn mạnh hung dũng hơn để trở 
về trên đường mong muốn là nguồn cội! Chúng ta đạt một ý chí vô cùng thì chúng ta phải chấp 
nhận vô cùng, lúc đó mới xứng đáng và quân bình để tiến hóa! Nếu mà chúng ta không chấp 
nhận làm sao chúng ta đi lên được! Các bạn đã từng đi máy bay, các bạn thấy chiếc máy bay cất 
cánh từ thế gian lên không trung, sự hi sinh cao cả đó là đóng góp của tinh thần của con người, 
sự thông minh của con người do Thượng đế ân ban và lập lại sức quân bình và chịu đựng vô 
cùng mới vượt qua trùng dương đến đích! (còn tiếp) 
 

ĐỀ TÀI SUY GẪM 

 
Chánh Pháp 

 
Là sự chơn chánh của phần Thanh Điển ly thân. Mà cái thanh điển đó, khi các bạn ngồi, nằm, 
ngồi đó rồi các bạn nhắm mắt, các bạn thấy siêu siêu, nhẹ rút đi lên. Mà càng đi thẳng rẳng, càng 
thăng hoa, thì tâm hồn càng sung sướng, càng nhẹ nhàng, các bạn mới thấy đó là chánh pháp. 
"Chánh Pháp" là gì? Do cái đường mình xuất phát ra mà mình thấy rõ đường đó sẽ tiến triển tới 
vô cùng, mới là kêu bằng, "Chánh Pháp" hay là "Chơn Pháp." (Văn tự vô vi) 
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Thơ Bạn Đạo 
 

 
Cảm Ơn 
 
Cám ơn Thầy Tổ, với Bề Trên 
Ban điển sửa chữa, lại phần nền 
Điển năng nhiễu sóng, vì đại dịch 
Thầy dạy niệm Phật, nhớ đừng quên 
Đó là áo giáp,  ta che chở  
Bảo vệ xác thân, yếu chông chênh  
Hệ thống miễn nhiễm, dùng thanh điển  
Giải bao dịch bệnh, đang nổi lên 

Khí giới tu hành, là niệm Phật 
Không rước vào tâm, chuyện không nên 
Xây dựng Điển năng, thật kiên cố 
Chống bệnh thế kỷ, là Đạo nền 
Ẩn tu trong nhà, trốn bão dịch 
Quay vào nội thức, hướng về trên 
Điển năng thanh nhẹ, tu thăng tiến 
Khắc ghi, ơn Ngài, con chẳng quên 
 
Thủy Bùi    Missouri  14/2/2020 

SIÊU-THOÁT 
 
Ai giam ai trong lao-tù dưỡng-khí 
Để trọn kiếp không ra khỏi địa-cầu : 
Dù kiêu-dũng tung-hoành cho thỏa chí 
Cũng trong bầu khí-quyện chứ không đâu ! 
 
 
Ai giam ai trong lao-tù quá-khứ 
Để kỷ-niệm mãi buộc với thời-gian : 
Cố tìm quên để suốt đời ghi nhớ 
Chuyện vô-thường từng xé nát tim gan... 
 
 
Ai giam ai trong lao-tù mê-tín 
Tự trói mình trong tín-ngưỡng lầm mê : 
Đóng khung trong từng lý-luận khép kín 
Chìm đắm trong vay mượn với khen chê ! 
 
 
Ai giam ai trong lao-tù trí-thức 
Ðể sách kinh che khuất ánh đèn tâm : 
Đi loanh-quanh trong ngôn-từ thế-tục 
Vay mượn toàn những kiến-thức sưu-tầm. 
 
 
Ai giam ai trong lao-tù tập-quán 
Ðể thói quen đày-đọa kiếp nhân-sinh : 
Làm nhện giăng nhốt chính mình trong lưới 
Để sai-lầm tiếp-nối sống điêu-linh ! 

 
Ai giam ai trong lao-tù chấp-ngã 
Tự trói mình trong tự-ái cuồng-si : 
Ôm ngoại-cảnh phỉnh-phờ tai mắt giã 
Tâm yếu-hèn trốn núp bóng Từ-Bi. 
 
 
Ai giam ai trong lao-tù tham-vọng 
Để lợi danh quyến-rủ chẳng quay về : 
Đâm đầu vào những mưu-cầu rước động 
Đánh mất mình mà vẫn cứ si-mê ! 
 
 
Ai giam ai trong lao-tù tự-mãn 
Để nấp mình trong đáy giếng thông-minh : 
Tự lừa gạt trong cống-cao ngã-mạn 
Bịt mắt tai không thấy nghe được mình. 
 
 
Ai giam ai trong lao-tù ngôn-ngữ 
Để khuynh-đảo, tâng-bốc nói phỉ-tình : 
Tự khiến mình như chim muông cầm-thú 
Chỉ biêt kêu theo mỗi loại trời sinh. 
 
 
Ai giam ai trong lao-tù nội-thức 
Ðể muôn đời không thoát khỏi chủ-quan ! 
Nói chi đến chuyện tu-hành vượt bực : 
Tiến vô-cùng, thoát ra khỏi Niết-Bàn... 
 
Toulouse, ngày 13-08-2010, 
Kính bút, 
Trịnh Quang Thắng. 
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Tìm Đường Tu Học 
 
Nắng mưa là chuyện của Trời 
Thế gian phải biết tìm nơi tu hành 
Cuộc đời thật sự mỏng manh 
Công danh quyền quý cũng đành thế thôi 
Ham chi sống tạm mấy hồi 
Biết đường tu học thảnh thơi tâm hồn 
Người tu không có giận hờn 
Tiếp nhận thanh điển không còn buồn lo 
Người đời suy nghĩ đắn đo 
Chén cơm manh áo ngày nào được yên 

 

Công phu nhập định tham thiền 
Bỏ quăng trần trược triền miên cảm hòa 
Tu hành phát triển thăng hoa 
Càn khôn chung một mái nhà thương yêu 
Góp công xây dựng cho nhiều 
Làm điều phước thiện sớm chiều tạo duyên 
Sống vui đạo đức tu thiền 
Không tranh thế sự ưu phiền ngày đêm 
Nhớ câu niệm Phật trong tâm 
Sáng soi trí huệ để tầm đường tu 
Siêng năng hành pháp công phu 
Đường về Phật quốc ngao du yên lành 

                 Khánh Mai, ngày 23-2-2020 

 
 

Thông Báo về Video Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 –  
Hiểu Rộng 2019 

    
29.02.2020 
 
Kính gởi quý bạn đạo, 
 
 
Kính mời quý bạn đạo tiếp tục theo dõi Video Đại Hội Hiểu Rộng 2019 tại Taipei, Đài Loan theo 
đường link như sau:  
 
Youtube: Đại Hội 2019-Hiểu Rộng-Ngày 3 Buổi Sáng- Phát Triển Vô-Vi Theo Đường Lối 
Chung 

https://youtu.be/Q5R2c5ENIYA 

Xin quý bạn đón xem những video kế tiếp sẽ được thông báo trên TBPTĐN hằng tuần hoặc trên 
kênh www.vovi.org. 
http://vovi.org/vn/ 
http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1105&Itemid=300 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Kỹ Thuật 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
 
Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cho em của bạn đạo Lý Trinh, anh của bạn đạo Lý Tuấn 
là bạn đạo:  Lý Venson Huy sinh ngày 14 tháng 2 năm 1966, mất ngày 26 tháng 2 năm 2020 tại 
Nam California, hưởng dương 54 tuổi được siêu thăng tịnh độ về cõi thanh nhẹ. 
  
Gia đình của bạn đạo Lý Trinh và Lý Tuấn thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 
 
 
Kính nhờ quý bạn đạo thiền hướng tâm dùm cho em của bạn đạo  Lê Thị  Bạch Mai là Lê Thị 
Phú Lộc Sanh ngày 9 tháng 12 năm 1955, mất ngày 23 tháng 2 năm 2020, tại Nam Califonia, 
hưởng thọ 65 tuổi được siêu thăng tịnh độ.   
 
 Gia đình Lê Thị Bạch Mai thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 
 
 
Quý Bạn Đạo thân mến! 
  
Bạn đạo Nhạc Sĩ Lương Quốc Định là người có tâm huyết, anh đã phổ nhiều bài thơ của Đức 
Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên ra những bài nhạc Thiền Ca bất hũ để lại cho đời. Anh đã từ biệt 
chúng ta vì không qua được cơn bạo bệnh. 
  
Kính xin Quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bạn đạo 

Nhạc Sĩ Lương Quốc Định sinh ngày 25.10.1958. 
 
Từ trần lúc 23 Giờ 46 phút, đêm 25.02.2020 tại Aschaffenburg, Đức Quốc. 
 
Được siêu thăng tịnh độ. 
 
Thành thật cám ơn Quý Bạn đạo! 
  
BCH Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc kính bái  
 


