
     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 1/12 

` 
Số 1288  15 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)Vị trí tiến hóa của tâm linh ở nơi nào? 
2) Những người tu cao có phản Thầy hay không? 
3) Những người bị bệnh ngặt nghèo chết sẽ đi về đâu? 
4) Bạn đạo khắp các nơi về đây chúc mừng sanh nhựt của Bé, Bé có vui không? 
5) Hôm nay bạn đạo từ xa đã đến ước mong gặp mặt Bé, Bé có sẳn sàng tiếp họ không? 
6) Nhơn dịp ngày lễ Giáng Sinh mọi người gởi thiệp về chúc lễ sanh nhựt của Bé và chúc 
thọ Bé, Bé có vui không? 
7) Những người đọc Mục Bé Tám tự cảm thấy nhẹ và thông suốt tại sao? 
 

 

 

Minh Tâm 
 

Minh tâm tự thức chẳng mê sầu 
Khai triển chính mình tiến về mau 

Học hỏi thực hành hiểu lý sâu 
Quán thông đời đạo tự về mau 

 

Lương Sĩ Hằng 
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1)20-12-93 
Hỏi: Vị trí tiến hóa của tâm linh ở nơi nào? 
 

Ðáp: Thưa vị trí tiến hóa của tâm linh là nơi thanh tịnh. 
Những người tu được lên giới cao thì hoàn toàn sẽ dứt khoát nghiệp chướng tại trần gian 
mà tận tình tiếp tục phát triển về tâm từ bi, không thị phi và không lo lắng, quán thông 
trên mọi mặt, dứt trần tâm không tạo khổ. 
 

              Kệ: 
Phát triển tâm linh tiến thẳng vô 
Từ bi rộng mở tâm thường độ 
An vui thanh tịnh trì tâm tiến 
Chơn hồn phát triển nhớ Nam Mô 
 
2) 21-12-93 
Hỏi: Những người tu cao có phản Thầy hay không? 
 

Ðáp: Những người tu cao chỉ biết ơn Thầy và không bao giờ phản Thầy. Ngược lại Thầy 
phải kính trọng và phó thác bất cứ việc gì hữu ích cho quần sanh. Còn tu cao mà thị phi 
nói xấu Thầy mình là tự phản bội lấy chính họ, suốt kiếp sẽ bị tổn thất điện năng sẳn có, 
khổ! khổ! khổ! mới có cơ hội trở lại con đường trung đạo, phần hồn sẽ bị ràng buộc bởi 
nghiệp lực gia cang, tiếp tục nói dóc không công và bệnh hoạn. 
 

                 Kệ: 
Tâm không minh chánh tạo điên khùng 
Khó tiến khó tu khó ung dung 
Tâm đạo không bền tâm tạo động 
Phần hồn đau khổ tự mình nôn 
 
3) 22-12-93 
Hỏi: Những người bị bệnh ngặt nghèo chết sẽ đi về đâu? 
 

Ðáp: Thưa những người chết vì bệnh ngặt nghèo, khi chết, nhìn lại gia đình tự ăn năn rất 
nhiều. Sống ở đời biết lo tu thiền thì khi chết phần hồn lại được dễ dãi hơn, không muốn 
người gia đình bận bịu, ước mong mọi người tinh tấn tu học thay vì hoang phí tâm thân. 
 

                 Kệ: 
Tu hành thực hiện thiết chuyên cần 
Giải quyết tâm thân chuyển tiến lần 
Nguyện niệm không còn mê chấp loạn 
Thực hành tiến hóa rõ cơ tầng 
 
4) 23-12-93 
Hỏi: Bạn đạo khắp các nơi về đây chúc mừng sanh nhựt của Bé, Bé có vui không? 
 
Ðáp: Bé rất vui, lại nhớ đến Trời không có bỏ Bé bơ vơ trong lúc tuổi quá bảy mươi, Bé 
có cơ hội gặp mặt từ người một, chung vui tạm hợp trong khung cảnh Trời ban tình đẹp, 
giữa người tu và người tu. 
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                Kệ: 
Chung vui chất phát tránh tâm mù 
Giải chấp phá mê ý tự tu 
Ðiển giới không ngừng ban chiếu độ 
Thực hành chơn pháp tự mình tu 
 
5) 24-12-93 
Hỏi: Hôm nay bạn đạo từ xa đã đến ước mong gặp mặt Bé, Bé có sẳn sàng tiếp họ 
không? 
 

Ðáp: Bé sẳn sàng diện kiến mọi người trong dịp lễ Giáng Sinh, bạn đạo sẽ chung hợp một 
buổi cho thoả tình nhớ thương. Bé sẽ khuyến khích mọi người cố gắng thực hành pháp 
môn để tâm tư được tiến hóa nhẹ nhàng hơn, sau khi ra về sẽ gặt hái được một tâm tư yên 
ổn hơn xưa. 
 

               Kệ: 
Nhớ Trời nhớ Phật triển tâm vừa 
Thức giác chơn hồn chẳng khóc mưa 
Thực chất tâm hành nơi mặt đất 
Nhớ thương xứ Phật sống chơn thừa 
 
6) 25-12-93 
Hỏi: Nhơn dịp ngày lễ Giáng Sinh mọi người gởi thiệp về chúc lễ sanh nhựt của Bé và 
chúc thọ Bé, Bé có vui không? 
 

Ðáp: Giấy ngắn tình dài, Bé rất cảm động khi nhận được tình thương của khắp các nơi 
gởi đến, Bé chỉ biết tham thiền nhập định và cầu xin cho mọi nơi được bình an. 
 

                Kệ: 
Duyên lành phát triển khắp nơi nơi 
Chơn lý vô sanh sống cõi Trời 
Dũng chí không ngừng chơn cứu độ 
Sống vui thanh tình bốn phương Trời 
 
7) 26-12-93 
Hỏi: Những người đọc Mục Bé Tám tự cảm thấy nhẹ và thông suốt tại sao? 
 

Ðáp: Thưa những người đọc Mục Bé Tám tự cảm thấy thông suốt và nhẹ là người đã thực 
hành một phần nào phát triển về phần điển quang của chính họ chung tiến với Bé đã và 
đang hành trên đường tiến hóa của tâm linh. 
 
               Kệ: 
Hướng tâm chung giới hành trình tiến 
Giải chấp phá mê giải nổi phiền 
Lĩnh hội hành trình tâm phát nguyện 
Trì tâm thanh tịnh thức triền miên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Dân ta 
 

Dân ta chung sống một nhà 

Quý yêu muôn loại chan hòa yêu thương 

Đất trời sáng chói bốn phương 

Sanh sanh hóa hóa, yêu thương độ đời 

Dân ta vui sướng chẳng rời 

Xứ ta ta ở, đời đời dựng xây 

Khí thanh cảm giác Cha Thầy 

Lý siêu ban rãi vui vầy cảm giao 

Lúa xanh đồng ruộng thấp cao 

Độ tha tại thế bước vào lý chơn 

Yêu thương muôn loại chẳng hờn 

Khai thông đất nước quy hườn thế sanh 

Dân ta vui hợp thực hành 

Luật trời sống động thanh hòa nơi nơi 

Vạn linh khai triển nhớ Trời 

Nơi nơi hoan lạc hợp thời dựng xây. 

 

Lương Sĩ Hằng. 

Atlantic City, 31-12-1991    11:45 pm 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Kiểm Ðiểm Thiền Chung 

 
Montréal, ngày 10 tháng 7 năm 1983 (tiếp theo) 
 
Ngày hôm nay chúng ta có phương tiện để tu học là chúng ta có những cái gương lành của Ðức 
Thích Ca, Phật, Ðức Jésus Christ, của chư vị Tiên Phật rõ ràng! Và những người tiền bối đã hành 
và để lại dũng chí cho chúng ta, cho chúng ta mượn cái gậy để đi tới, mà chúng ta tới rồi thì ta 
phải lui cây gậy đó cho những người khác và chúng ta phải tự đi! 
 
Cho nên khóa học cấp tốc trong cái kỳ Ðại ân xá này của hạ ngươn. Cho nên chúng ta phải thọ 
lãnh, học cho kỳ được, vì chúng ta đã phát đại nguyện muốn học thì phải học! Mà nếu chúng ta 
từ chối thì chúng ta thấy rõ ràng: tôi bắt buộc tôi đi xuống và tôi đành phải chịu, không trách một 
người nào! 
 
Thấy rõ ràng như vậy, nếu tôi từ chối, tôi phản trắc, tôi trở lộn lại con đường đó thì tôi phải chịu, 
tôi phải chấp nhận, nhơn cho gấp mấy lần đau khổ. Cho nên luật thế gian đã cho chúng ta thấy 
người thiếu thành thật thì người phải bị phạt! Từ quốc gia này tới quốc gia nọ, nếu các bạn khai 
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cho nhà thuế, quan thuế thì các bạn thấy rõ là sự thành thật là cần thiết. Mà nếu các bạn thiếu 
thành thật là các bạn phải bị nhơn lên năm! Ðó cái quyền năng đó nó có! Trật tự cả càn khôn vũ 
trụ có! Cho nên chúng ta thành thật nói rằng tôi học dũng học hòa tôi không sợ nữa thì tôi phải 
chấp nhận trong thành thật của tôi! 
 
Cái sự thành thật đó là tôi chắc chắn là sẽ tiến không có bị lùi nữa! Vì chúng ta đã xét trước khi 
chúng ta hành thì không bao giờ bị thóai bộ! Mà nếu chúng ta còn ở trong cái lưng chừng thì 
chúng ta phải bị sự trừng phạt! Vì thế gian, ở đời thì chúng ta đã thấy như vậy! Còn về tâm đạo 
thì thôi chúng ta luôn luôn ôm lấy sự thanh nhẹ tiêu dao thắng cảnh! Sự sáng suốt chúng ta phải 
phục vụ cái nghiệp thế gian là chúng ta từ thế gian, từ cảnh động, cảnh vày xéo mà chúng ta mới 
thành đạo! Các phương diện đã hướng độ chúng ta, chúng ta phải cảm ơn thay vì chúng ta oán 
trách, thấy rõ! Sự vày xéo là quí giá nhứt trên đường đời tu học! Cho nên các bạn nhiều khi khổ 
tâm, xé tâm, đang nhồi quả đó bạn ơi! Khi trong gia cang bị một việc gì xé tâm các bạn là khổ 
ghê lắn! Khổ cả năm không gỉai quyết được! Cái đó nó còn khổ hơn những cú đấm đá mà của 
thiêng liêng đã ân độ vừa qua! Chuyện này là chuyện tầm thường chưa đến đâu! Các bạn lên cõi 
thiêng liêng còn nhiều chỗ còn năng nhọc hơn mà chúng ta cảm thấy sung sướng hơn! 
 
Nếu chúng ta tin một vị Phật, đến đó, vị Phật bước qua một đống lửa kia rồi chúng ta không lý 
bỏ Ngài sao? Chúng ta phải đi dù cho tan xương nát thịt, ý chí chúng ta không bao giờ thay 
đồi,.Khi các bạn vượt qua các bạn thấy rằng: Kỳ này chết rồi, tôi theo ông này thì tôi tiêu rồi, tôi 
bị đốt không còn cái gì hết nhưng mà hồi sinh trở lại! Ðó là thức hồi sinh sẵn có của các bạn chứ 
không phải vị Phật kia ân ban. Nhưng mà vị Phật kia đã đi qua rồi và đưa các bạn đi lên là các 
bạn được giải nghiệp hoàn tòan, nếu các bạn chịu bước vô! 
 
Cho nên trong cái chỗ thử thách để hiểu đạo hiểu đời, xây dựng ý chí mới lập lại thiên đàng tại 
thế và dự cuộc siêu văn minh ở tương lai. Cho nên ở trưòng đời các bạn thấy rõ, có gia cang thì 
luôn luôn đụng phải sự thử thách, có tình yêu đụng phải sự thử thách, có tiền bạc đụng phải sự 
thử thách, nguyện tu học cũng phải đụng phải sự thử thách mới tiến hóa! Mới thấy rõ thực chất 
của chính mình! Nhiều người nhiều chúng sinh tại thế hiện tại triệu triệu ức ức người không biết, 
chưa tìm ra thực chất của chính họ! Chưa biết họ mà đòi sung sướng nhưng mà sau cái sung 
sướng là cái khổ không hay! Ngày nay chúng ta hiểu được khổ, lao đầu vào khổ để đi tới hạnh 
phúc! Cho nên trong cái sự khổ này nó hổ trợ cho chúng ta một dũng mảnh vô biên! Cho chúng 
ta thấy tu là khổ! Khi tôi tu tôi phải dứt bỏ nghiệp căn, đó là khổ, thấy đời thiếu thốn nhưng đạo 
quân bình! Chúng ta mới thấy rằng, tôi bỏ cái này tôi mới bước qua cái kia, tôi ôm cái này làm 
sao tôi bước qua cái kia! 
 
Cho nên chúng ta thấy cái đường tu mà càng ngày các bạn càng tu thiền thì các bạn phải chấp 
nhận cái nhồi quả nhiều! Mà chấp nhận nhồi quả rồi các bạn sẽ ngắn gọn trở lại, thanh nhẹ trở 
lại! Qua cơn thanh lọc là chỉ có tốt không có xấu! Cho nên nhiều người còn bành trướng cái tham 
tánh tăm tối, địa vị vô lý tại thế! Vì chúng ta thấy nghĩa là địa vị lớn bao nhiêu và bao nhiêu rồi 
tới hồi chết cũng phải buông bỏ không đem được địa vi theo! Nhưng mà cứ chun vô trong cái địa 
vị đó rồi bành trướng cái địa vị đó rồi làm sao mà tiến hóa! Kêu thu nhỏ lại, hẹp đi, êm dịu đi, 
học nhẫn học hòa, dẹp tự ái, nhưng mà vẫn bành trướng tự ái, thấy không? 
 
Qua cơn thử thách là muốn bành trướng tự ái! Cái đó là khổ sẽ tới, không tiến hóa! Cho nên các 
bạn hiểu được phải xét lấy mình và tự trách lấy mình để khai triển tâm linh! Vì võn vẹn chúng ta 
có phần hồn là bất diệt, tinh là phần bất diệt thì chúng ta mới là người tu! Nếu mà không tin và 
không thấy rõ ý chí đó thì không phải người tu! Tại sao phải thấy rõ ý chí đó? Các bạn thanh lọc 
từ hai mươi tuổi tới ngày nay ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi biết bao nhiêu sự gọt 
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rửa tâm linh của các bạn không? Biết bao nhiêu cơn điêu luyện các bạn không? Cho nên các bạn 
thấy rõ, rốt cuộc rồi các bạn phải đi một mình, sinh ra bởi một mình và phải chết bởi một mình rõ 
ràng như ban ngày! Hỏi chứ ai đi dùm cho các bạn trong giờ phút lâm chung? 
 
Tại sao các bạn không lo dọn gánh để chuẩn bị cho kỳ đi tới? Cho nên tâm linh người tu quan 
trọng ở điểm này! Chấp nhận sự đau đớn và cảm thấy trong sự đau đớn đó tôi sẽ có hạnh phúc! 
Cho nên những người bước vào thiền môn tu học là đều là những người đau đớn và thấy rõ giá 
trị của sự đau đớn, khổ tâm và hòa tan trong khổ tâm thì mới đạt được sự quân bình và hạnh 
phúc! Tôi nói qua một kỷ thuật điêu luyện như vậy! 
 
Cho nên chúng ta tu Vô Vi là ở trong hoàn toàn kỷ thuật điêu luyện, tiến hóa của tâm linh, nay 
vầy mai khác, giờ này như thế này, giờ khác nó thay đổi như vậy nhưng mà cũng nằm trong một 
nguyên lý mà thôi, để mắt phàm có thấy sự biến chuyển của thiên cơ không? Cái phương thức 
điêu luyện như thế này là để cho người thấy cái bánh xe tiến hóa rõ rệt! Mới chấp nhận! Rồi khi 
chúng ta chấp nhận, chúng ta mới thấy rằng con đường học đạo quân bình là quan trọng, mà đạt 
tới quân bình rồi chúng ta đi trên con đường thành đạo mới là từ bi hướng độ chúng sanh! Cho 
nên tâm thức các bạn càng ngày càng mở rộng, lượng từ bi của các bạn càng ngày càng mở rộng, 
hạnh hi sinh các bạn càng ngày càng cao, nhưng mà không phải đến đó là hết đâu! Nhưng phải 
nâng cao hơn, không nâng cao hơn thì làm sao xứng đáng là con của Thượng Ðế! Là sao xứng 
đáng là người con của nhân loại! Xã hội đang yêu quí chúng ta và cho chúng ta có cơ hội sống 
trong lẽ sống, đó là cái đó sự học trước mắt chúng ta, nói thế gian này là chuyện học trước mắt 
chúng ta, vậy chớ ai chuyển? Phải có cái cảnh huyền vi chuyển đến cho chúng ta không? Tâm 
chúng ta không nghĩ đó là ma, tâm chúng ta không nghĩ đó là quỉ, tâm chúng ta luôn luôn nghĩ 
sự thiện lành! Ðó là của Phật của Trời thì tất cả những cái dũng chí du dương là quan trọng! 
Dũng chí du dương là sức mạnh vô cùng trong Thanh tịnh và Sáng suốt, càng học càng tiến, càng 
tu thiền càng mở trí! (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Làm sao có được thiên đàng tại thế? 
 

Đức Thầy : Ai ai cũng muốn tạo một Thiên Đàng tại Thế Gian nhưng mà chính mình không chịu 
hành, làm sao tạo được ? Mình có thực hành, mình ảnh hưởng người kế tiếp, lần lần sẽ có nhiều 
người như vậy, là chúng ta sẽ có Thiên Đàng ở mặt đất !  

(Vấn Ðạo Vancouver – 27/1/1993) 
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39, năm 2020 
“Tâm Thức Dồi Dào” 

Khách Sạn “Hilton Arcadia Resort”, Phuket, Thailand 
Từ 22 tháng 9 đến 27 tháng 9 năm 2020 

 

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39, năm 2020 
“Tâm Thức Dồi Dào” 

Khách Sạn “Hilton Arcadia Resort”, Phuket, Thailand 
Từ 22 tháng 9 đến 27 tháng 9 năm 2020 

 
13.03.2020 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Vì phần đông bạn đạo hoang mang vì dịch corona, chúng tôi xin xác nhận là việc tổ 
chức Đại Hội 2020, từ ngày 22.09.2020 đến 27.09.2020, vẫn tiến triển tốt đẹp, và 
không có hủy bỏ như những tin đồn. Xin quý bạn chỉ nên xem tin tức cập nhật hóa 
của BTC Đại Hội trên TBPTĐN, vì chúng tôi sẽ theo dõi tình hình dịch corona 
thường xuyên. Nếu Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào” không thực hiện được vào tháng 9, 
năm 2020, thì chúng tôi có thể dời vào thời điểm an toàn cho bạn đạo trễ nhất là 
tháng 9, năm 2021. Địa điểm vẫn giữ Khách Sạn Hilton, Phuket, Thái Lan, không 
thay đổi. 
Xin quý bạn lưu ý : Hiện nay, chúng tôi vẫn giữ hạn chót đóng tiền là 15 tháng 4, 
2020 cho những bạn đã ghi danh rồi, và chúng tôi không thể hoàn tiền lại nếu hủy bỏ 
sau ngày 15 tháng 4, 2020. Nếu Đại Hội dời vào thời điểm mới, an toàn cho bạn đạo, 
những bạn đạo đã đóng tiền sẽ được ưu tiên giữ chỗ cho đại hội. 
Sau ngày 15 tháng 4 2020, quý bạn vẫn có thể ghi danh tùy theo số chỗ còn lại, 
nhưng sẽ cần đóng tiền một lần, và không thể hoàn tiền lại nếu hủy bỏ. 
Chúng tôi đã đích thân bay sang Phuket Thái Lan, trong thời gian từ 27.02.2020 đến 
10.03.2020 để theo dõi tình hình ngay tại địa phương. 
Khách Sạn Hilton có sẵn chương trình gìn giữ vệ sinh rất nghiêm ngặt, tỉ dụ như mọi máy 
điều hoà không khí đều được tẩy rửa, các nơi công cộng như thang máy đều tẩy trùng 
thường xuyên, nơi nơi, đều có  để sẵn thuốc sát trùng /hand sanitizer/ để du khách sử 
dụng, và nhân viên khách sạn được huấn luyện về vấn đề vệ sinh và sát trùng rất kỹ lưỡng. 
Tuy nhiên, tại nơi đây, hiện tại, không có ca nào bị virus, và du khách từ già đến trẻ, em 
bé nằm nôi, đều tung tăng hồn nhiên, trong không khí trong lành, bầu trời trong xanh, và 
ánh mặt trời sáng choang.  Gió biển và cách kiến trúc đặc biệt của khách sạn giúp cho nơi 
đây luôn thoáng khí và buồng phổi chúng ta luôn hít thở gió biển trong lành. 
Hành trình lần này đã đem lại nhiều kết quả tốt  đẹp cho việc tổ chức Đại Hội, và chúng 
tôi cũng mong là mọi việc “ồn ồn ào ào, rồi đâu cũng vào đấy” như Đức Thầy thường 
nói, và chúng ta ghi nhớ Điều 8 trong 10 điều Thực Hành Tâm Đạo là “Giữ Tâm Thanh 
Tịnh, Bất Cứ Trường Hợp Nào Xảy Đến”, để vượt qua mọi thử thách và điêu luyện tâm 
thức thêm dồi dào. Khách sạn cũng rất vui mừng khi biết chúng ta đến đây để tổ chức một 
Đại Hội Tâm Linh, với mục đích cầu nguyện cho thế giới hoà bình, bớt nạn tai. 
Chúng tôi ước mong quý bạn sẽ bền tâm vững chí, cố gắng giữ cho biển lòng thanh tịnh, 
để chúng ta cùng quy về Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào, và cùng chung hưởng những ngày 
Tết Vô Vi thật ấm cúng, thanh bình,  trong tình thương yêu và sự quang chiếu của Bề 
Trên 
Ngoài ra, quý bạn có thể theo dõi thông tin cập nhật hóa ngày 12.03.2020 về Đại Hội Vô 
Vi Quốc Tế Kỳ 39 năm 2020, tại Phuket, Thái Lan theo đường link như sau: 
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https://youtu.be/sVAuX0N8nYU 
 
Thành thật cảm ơn quý bạn và xin hẹn tái ngộ tại Đại Hội “Tâm Thức Dồi Dào”. 
Kính thư, 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế  

 
Comuniqué sur le 39ème Congrès Vô-Vi International 2020 

“La Riche Conscience-Cognitive” 
Hilton Phuket Arcadia Resort 
Du 22.09.2020 au 27.09.2020 

 
Le 13 Mars 2020, 
 
Chers Amis-Pratiquants, 
Comme un grand nombre de pratiquants sont déconcertés devant l’évolution rapide de 
l’épidémie du coronavirus, nous voudrions confirmer que le congrès Vô-Vi 2020 à 
Phuket est toujours maintenu, et n’est pas annulé selon certaines rumeurs. Veuillez 
suivre les dernières nouvelles sur l’hebdomadaire Vô-Vi pour toute annonce officielle. 
Nous continuons de suivre régulièrement les informations sur le virus, et si le congrès “La 
Riche Conscience-Cognitive” ne peut pas se dérouler au mois de Septembre, 2020, nous 
pourrions changer les dates à une période plus sécurisante pour nos amis les pratiquants, 
au plus tard jusqu’au mois de Septembre, 2021. En plus, le site du Congrès reste le 
même, à Phuket, Thailande. 
 
Pour le moment, nous gardons les délais de paiement et d’annulation jusqu’au 15 
Avril 2020 au plus tard pour ceux qui se sont déjà inscrits. Veuillez noter que nous 
ne pouvons plus rembourser en cas d’annulation après le 15 Avril 2020. Cependant, 
si le congrès doit se dérouler à une période plus sécurisante au lieu du mois de 
Septembre, ceux qui ont payé sont prioritaires au congrès. 
Vous pouvez continuer de vous inscrire après le 15 Avril 2020, selon le nombre de places 
disponibles, mais il n’y aura plus de remboursement en cas d’annulation, et les frais du 
congrès sont à payer intégralement. 
  
Nous sommes allés à Phuket récemment pour l’organisation du Congrès et pour étudier la 
situation sur place. Veuillez voir le reportage sur le lien suivant:  
https://youtu.be/_G7aXytE_mI 
 
Nous espérons vous revoir tous au Congrès “La Riche Conscience-Cognitive”, 
  
Avec nos sincères remerciements,  
 
Le Comité d’Organisation des Congrès Vô-Vi Internationaux 
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THÔNG BÁO của Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California 
 

Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin trân trọng thông báo : 
 

               HAHVVNC có tổ chức KCS CHUNG VUI XÂY DỰNG lần 3 trên Du Thuyền 
Carnival vào ngày 16 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2020 và chúng ta đã nhận được sự 
ghi danh của các bạn đạo từ khắp nơi. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự ưu ái của tất cả 
các bạn . Nhưng  vì  tình trạng dịch cúm viêm phổi Coronavirus như tất cả các bạn đã biết 
. Hội quyết định hủy bỏ Chuyến đi này. Tất cả tiền mà các Bạn đã đóng chúng tôi sẽ hoàn 
trả lại sau khi nhận được tiền từ hãng tàu ( khoảng hơn 400 là tiền mặt và phần còn lại sẽ 
được Credit cho lần tới. ) 
               Và thêm một thông báo thứ hai , nhằm mục đích gìn giữ  cho sự an toàn  sức 
khỏe cho tất cả các bạn đạo và xã hội . Hội sẽ ngừng sinh hoạt học TBPTĐN và chung 
thiền vào ngày chủ nhật tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, từ nay chủ Nhật 8 tháng  đến hết 
tháng  3 năm 2020  sẽ bắt đầu trở lại vào ngày 5 tháng 4 năm 2020 và sẽ thay đổi tùy theo 
tình hình tốt - xấu của dịch bệnh mà nay đã là Đại Dịch Toàn Cầu. 
               Đây là giai đoạn khó khăn chung của cả thế giới trong đó có cả cộng đồng VÔ 
VI chúng ta. Hội xin thành tâm kính chúc quí bạn đạo thật nhiều sức khỏe - giữ tâm thanh 
nhẹ - hành thiền tinh tấn để vượt qua những thử thách trong sự biến động của Thiên Cơ.  
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH  
 

XIN LƯU Ý  

                Xin các bạn vào trang Web trudoxaydungvovi.net để theo dõi mọi thông 
báo của Hội hoặc gọi cho tôi số Phone or email    
714 - 414 - 9552  
lamhuynhmai60@gmail.com 
khi có câu hỏi hay cần đóng góp ý kiến cho Hội.  
Hội Trưởng  
Lâm Huỳnh Mai  
Ngày 13 tháng 3 năm 2020  
 

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

14.03.2020 
 

Kính gởi quý bạn đạo, 
 

Kính mời quý bạn đạo tiếp tục theo dõi Video Đại Hội Hiểu Rộng 2019 - Lễ Bế Mạc tại 
Taipei, Đài Loan theo đường link như sau:  
 

Youtube: Đại Hội 2019-Hiểu Rộng-Ngày 3 Buổi Tối - Lễ Bế Mạc 
https://youtu.be/Q6MZ0QLrnSA 
 

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=1107&Itemid=300  
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Kỹ Thuật 
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THƠ BẠN ĐẠO 
 
          Hổ Thẹn 
 
Gặp Cha, gặp Thầy, để mà chi 
Tu hành, lười biếng, lại ù lì 
Lường gạt chính mình, thêm bất tín 
Ôi, buồn hổ thẹn, gục mặt đi 
 
Hổ thẹn với Thầy, với bề trên 
Hứa tu tinh tấn, xây Đạo nền 
Ý lực không đủ, Đời lôi cuốn 
Thôi thì tu cảnh, nguyện cầu hên 
 
Hên có Tổ Thầy độ ta đi 
Không cần rốt ráo tu mà chi 
Ngồi niệm ê a thiền vài phút  
Căn cơ cao rồi chẳng cần trì 
 
Hổ thẹn chính mình vào rừng sâu 
Xa lánh mọi người để giải sầu 
Cố gắng quay về đường tu tiến 
Cha Mẹ Tổ Thầy đã mong cầu  
 
Thủy Bùi.  Missouri  14/1/202 
 

Thông báo của Thiền Viện Nhẫn Hòa 

Kính thưa Quý Bạn Đạo, 

Ngày Thứ Năm 19 tháng 3 năm 2020 là ngày Chung Thất (49 ngày) bạn đạo Lê Ngọc Mỹ, 
tu Sinh Thiền Viện Nhẫn Hòa, mất ngày Thứ Năm 30 tháng 1 năm 2020.  Xin bạn đạo 
thiền hướng tâm cho vong linh bạn đạo Mỹ sớm được siêu thoát.  

Vì ngày Thứ Năm nhiều bạn đạo còn đi làm nên theo đề nghị của quý bạn, chúng tôi sẽ tổ 
chức buổi thiền chung tại Thiền Viện vào ngày Thứ Bẩy 21 tháng 3 năm 2020. Xin quý vị 
đến chung thiền nếu hoàn cảnh (tức dịch cúm coronavirus!) cho phép, hoặc xin thiền tại 
nhà vào thời điểm nói trên. Xin cảm ơn Quý Bạn Đạo và kính chúc quý vị và gia quyến 
bình an, khỏe mạnh và nhiều thanh điển. 

Nguyễn Trí Vượng kính bái. 

Thư Cảm Tạ 
  
Chi Huệ Tuyết xin cảm tạ tất cả quí bạn đạo xa gần đã hướng tâm , chia buồn và tham dự 
buổi tang lễ anh Lương Sĩ Thường sanh ngày 27 tháng 2 năm 1951, mất lúc 5:20 sáng 
ngày 5 tháng 3 năm 2020 tại Montreal Canada, hưởng thọ 70 tuổi ! 
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BẠN ĐẠO VIẾT 

  

1) Kính Chào Các bạn. Tô là phan văn khá ở Đức Quốc, vì sắp đến ngày dự khóa Sống Chung 
Âu Châu cũng như Đại Hội tại Thái land mà tôi nhận thấy có 1số ít bạn đạo đã bấn loạn lo sợ và 
không muốn tham dự, vi con vírus,9 
thảnh ra tôi mạo muội viết vài dòng tâm sự để khuyến khích bạn đạo giử vững niềm tin vào Thầy 
Tổ mà xáo tan đi 
những nổi lo âu không cần thiết, mong các bạn tiếp tay phổ biết là thư này, cảm ơn các bạn. 
Thiền Đường An Lạc. phan văn khá 
 

Tâm Thức Dồi Dào 
 

Là chủ đề của Đại Hội năm 2020 tại Phuket TL. vậy chúng ta những hành giã Vô vi đã chuẩn bị 
Tâm Thức Dồi Dào đến đâu rồi ? Kỳ này mà bạn đạo còn ôm cái Tâm Thức lụn bại, bi quan thì 
khó mà tham dự Đại Hội, trước đây cũng đã từng xảy ra khủng bố khắp nơi, dù có Đức Thầy dự 
Đại Hội tại Mỹ, nhưng cũng có một số bạn đạo không dám đến dự, trong khi tiền bạc đã đóng 
đầy đủ, Tôi không tiếc số tiền họ vứt đi nhưng tiếc công năng tu học 10 năm, 20 năm mà vẩn còn 
ôm cái Tâm Thức yếu hèn đến vậy, nhưng Đại Hội đâu có chuyện gì xảy ra ?  Lo chết, sợ chết 
rồi cũng chết mới đây mấy ngày thôi tại Đức cũng có một Anh bạn đạo vừa chết, Anh này lúc 
nào cũng sợ sệt, nghe đâu có chuyện là lo dự trử lương thực, lại còn gọi điện thoại báo cho bạn 
đạo mà lo chuẩn bị, quên mất số mạng con người nằm trong bàn tay của Thượng Đế chống đở 
mà tránh được sao, dù là Nhân tai hay Thiên tai cũng có Ông Thượng Đế cho phép mới xảy ra 
được, Đức Thầy có nói Tu Vô vi là làm một việc cho tất cã mọi việc vậy mà chúng ta lo xa có 
ích gì, hơn nửa đêm đêm mình luyện Kim đơn để là gì, mình gôm điễn quang để làm gì, Ông 
Phật dùng điễn quang để làm việc các nơi, còn chúng ta dùng điễn quang sẳn có không bảo vệ 
được chúng ta sao? Đó là chưa nói đến Thanh Quang Điễn Lành của Bề Trên ban chiếu một khi 
chúng ta tham dự những buổi tu học về Tâm Linh,                   Đức Kim Thân Cha có nói trong 
một tiền kiếp Phật Thích Ca cũng đã từng hy sinh mạng sống để giúp cho con sư tữ Mẹ có sửa để 
cho con bú, hảy xem lại chúng ta đi ích kỹ thì có thừa, hy sinh thì lại tính toán,  Âu Châu cũng 
sắp có khóa Tu học, nhưng con vírus,9 đang làm nhiệm vụ xét lí lịch của từng bạn đạo, vấn đề 
chúng ta đi mà hợp lệ là nó cho qua nhưng chúng ta lại sợ thiếu cam đảm thiếu tự tin , thì tự 
mình làm khó mình mà thôi. Mình là chủ sói cầm thiên binh vạn mã bên trong, khổ nổi chưa 
xông trận mà chủ sói muốn bỏ chạy, thì binh lính làm sao kháng địch ? Tâm Thức Dồi Dào là 
chủ đề tu học lần này, không phải tình cờ đâu các bạn, nó cho chúng ta biết trước cái Tâm Thức 
này nếu còn yếu hèn thì tự rước Tà khí Ô khí vào bên trong mà thôi. Trừ khi chúng ta muốn đi 
mà các nơi đóng cửa, đừng để ngoại cảnh chi phối Tâm Thức chúng ta, Âu Châu kỳ này có chủ 
đề Tu luyện là sao ? Nó cũng nằm trong thử thách từ bên ngoài, chẳng lẻ bao nhiêu năm Tu 
luyện, mà không qua điêu luyện sao, bắc buộc các bạn phải được điêu luyện qua nhiều trạng thái 
từ bên trong ra bên ngoài, Tu luyện là Công phu để hai luồn điễn Âm Dương hiệp nhất thì điễn 
Hồn mới sáng, và sẻ được điêu luyện qua sự nhồi quả trả quả, và tất cã Chư tiên Chư Phật cũng 
đều đi qua con đường này mà thành Đạo, Tu chĩ là mới học thôi cho dù có bằng cấp có trình độ 
cũng qua thử thách mới biết được, ngoài đời học vỏ có đai đen đai nâu, nhưng cũng phải thi đấu 
chết sống,họ mới được trao đai lảnh thưỡng, chứ không phải căn cứ bằng cấp ở trường đâu, 
người Tu cũng vậy thôi học mà không muốn thi thì học làm gì, chẳng lẻ chúng ta cứ ngồi lì ở 
một lớp mà không muốn lên lớp cao để học sao. Vài lời tâm sự có gì không phù hợp với đường 
lối các bạn mong rằng Hỹ Xã cho. 
Phan Văn Khá. Đức Quốc -  ngày 09/03/20 
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2) Xin  bạn đạo lưu ý !!! 
Phương cách để ngừa Corona Virus 
Cách thứ nhất: 
 Khi đi làm hoặc đi ra ngoài về, bạn đạo rửa tay cho sạch với nước và xà phòng. 
 Pha 1/2 muỗng cà phê muối và 2 ounces (# 60 ml) nước ấm, bạn đạo súc cổ. Sau đó lại 
súc cổ bằng nước ấm để muối không vào người. 
Cách thứ hai: 
 Khi về nhà cũng rửa hai tay sạch với nước và xà phòng. 
 Pha 1/2 nước và 1/2 Hydrogen Peroxide 3% (mua 1 chai nhỏ ở tiệm thuốc tây) súc cổ 2 
hay 3 lần. Xong bạn đạo lại súc bằng nước ấm. Sau 3 tháng mua chai mới.  
Chúc bạn đạo stay healthy. 
LIEN BUI  
San Jose, CA 
(408)425-6679 
 
 
 


