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1)12-07-94 
Hỏi: Vũ trụ quang đang dạy loài người cùng vạn vật những gì? 
 
Ðáp: Thưa vũ trụ quang đang dạy loài người cùng vạn vật học sự quân bình lực học tâm 
thức. Mỗi mỗi đều có sự tiến hóa trung tâm điển quang của chính nó. Vũ trụ có ánh sáng, 
trung tâm điển quang đều có tâm thức, tự nó thoát khỏi vòng lao lý của tâm tư. Ðó cũng 
là luật công bằng của Trời Ðất. 
 
                  Kệ: 
Tự nhiên phát triển tâm hiền lành 
Cảm thức Trời ban chẳng giựt giành 
Một mối thanh bình tâm đạt đạo 
Thực hành chơn pháp trở về thanh 
 
2) 13-07-94 
Hỏi: Có người thường thắc mắc tại sao? 
 
Ðáp: Thưa có người thường thắc mắc tại vì phần trí chưa sáng, lúc nào cũng thắc mắc cả, 
cố gắng niệm Phật nhiều, tâm điển quân bình thì trí sẽ sáng, đạt được một phần thanh 
tịnh, học ngu trong thanh tịnh thì trí sẽ sáng, tâm sẽ vui và ổn định. 
 
                    Kệ: 
Tu tâm thanh tịnh tự mình minh 
Cảm thức trần gian chuyển hành trình 
Sửa tánh minh tâm trì niệm giới 
Thực hành chơn pháp lại càng minh 
 
3) 14-07-94 
Hỏi: Bé được mời đi xem hát Phật, Bé có được gặp Phật hay không? 
 
Ðáp: Thưa thế gian xem hát Phật chỉ được gặp người và những chuyện trá hình không 
thật mà thôi, tốn tiền tiêu khiển thì giờ học cách thu hình và sắp đặt trật tự của đạo diễn 
tùy theo khối óc cảm thức sự tinh vi của câu chuyện, cảm động lòng người hay không. 
 
                    Kệ: 
Mỗi mỗi chuyển thức một mối tình 
Qui y thanh nhẹ tự mình minh 
Xuyên qua động loạn tâm tầm tiến 
Một mối thâm tình tự xét minh 
 
4) 15-07-94 
Hỏi: Người biết ăn năn sám hối, thì sẽ được những gì? 
 
Ðáp: Thưa người biết ăn năn sám hối, sẽ sửa được tâm tánh, điều hòa tốt hơn xưa, phần 
hồn sẽ được nhẹ và tiến hóa dể dãi hơn, quên đi sự sân si và buồn tủi. 
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                      Kệ: 
Khôn ngoan chỉ có sửa mình tiến 
Giải bỏ trần tâm giải nổi phiền 
Lập hạnh thực hành khai trí ý 
Bình tâm học hỏi sống an yên 
 
5) 16-07-94 
Hỏi: Tánh chất người phản trắc thì lúc nào cũng phản, muốn cải sửa thì phải làm 
sao? 
 

Ðáp: Thưa những người có tánh phản trắc thì luôn luôn lập lại thời khóa biểu trung thành 
với chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội tu cải sửa. Ngoài niệm Phật không có gì nói cả, 
thì mới mong nắm vững tình thế tiến thân, 
 

                     Kệ: 
Niệm Phật thường xuyên chuyện tối cần 
Giữ tâm thanh tịnh trí cân phân 
Bền tâm vững chí đi đường đạo 
Trí ý chơn hành tự xét phân 
 
6) 17-07-94 
Hỏi: Bé gặp những người mới tu, Bé rất tận tâm phân giải đủ điều tại sao? 
 

Ðáp: Thưa Bé gặp những người mới tu, Bé kể họ tức là thầy của Bé, lúc nào cũng có sự 
thắc mắc để phân giải giữa Bé và họ. Sự học hỏi cần có sự thông cảm giữa hai bên, thì 
mới có cơ hội dẫn họ vào đạo của chính tâm. 
 

                    Kệ: 
Cùng chung bàn bạc tự phân tầm 
Lý lẽ Trời ban rất diệu thâm 
Ai hiểu ai khai đường trí đạo 
Khổ hành một kiếp cảm giao tầng 
 
7) 18-07-94 
Hỏi: Hôm nay Bé lại phải tạm xa bạn đạo thân yêu thăm viếng bạn đạo nơi khác, Bé 
nghĩ sao về họ? 
 

Ðáp: Thưa mọi người có thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đều 
hoan hỷ đón chờ sự hiện diện của Bé, tái ngộ là duyên Trời định, tâm hồn của mọi người 
đều vui tươi đón tiếp, quí nhau như thâm tình của một gia đình Vô Vi. 
 

                    Kệ: 
Thương nhau vui hợp chung cùng tiến 
Trí ý cảm thông tự nối liền 
Tình bạn thâm tình vui tái ngộ 
Qui y thanh giới cảm giao liền 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Linh hồn 
 

Linh hồn nguyên gốc vô sanh 
Như Lai hội tụ hóa sanh cõi trần 

Bước vào thế cảnh bần thần 
Giam trong thể xác khó phân đạo đời 

Lắm khi bực tức muốn rời 
Nghiệp duyên lẫn lộn nơi đời tạm thôi 

Phù sanh cõi tạm vị ngôi 
Lôi thôi đử thứ đứng ngồi không yên 

Giam thân tự cảm lụy phiền 
Hút thâu ngoại cảnh khó yên cõi lòng 

Ðộng lòng giao tiếp ngoài trong 
Không sao tránh khỏi tạo vòng khổ đau 

Cảnh đời lý luận thương nhau 
Bên trong muốn tránh khỏi rầu khỏi lo 

Tự mình thức giác dặn dò 
Không mê không chấp, không nhờ ngoại lai./. 

 
Lương Sĩ Hằng 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

THIỀN THỨC TRONG THANH TỊNH  

Melbourne, Ngày 09-12-1993 (tiếp theo) 

Tại sao các bạn tu thiền này không có dạy các bạn đọc chú? Không đọc chú, ma nó nhập 
rồi sao? Các bạn thiền cho lâng lâng luồng điển nó đi lên, nó phối hợp cái thanh quang 
điển lành ở bên trên, nó là mạnh hơn chú nữa. Đụng tới đâu nó rút tới đó. Ma quỷ có 
đánh chúng ta, cũng là rút chớ không có bị kẹt. Còn các bạn niệm chú, khi quên khi niệm, 
cũng xảy ra nhiều chuyện cho gia đình, vì ý thức không rõ rệt chú là gì? Người tu cao 
biết giá trị của chú, là ý lực mạnh mẽ tiến hóa chớ không có gì hết. Chúng ta tu, ta gom ý 
lực thanh nhẹ trở về thanh tịnh, là tự nhiên mọi sự đều yên vui, không có động loạn nữa. 
Mà không có làm thầy độ ai hết! Tự thức để tiến hóa mà ảnh hưởng chúng sanh. Mọi 
người đều làm như vậy, cộng lại thì làm việc lớn cho quần chúng. Mọi người đều thực 
hành như vậy là đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Tâm ta thực hành còn hơn lời cầu 
nguyện bằng đôi môi mà không có thực chất. Chúng ta thực hành, chúng ta cống hiến 
thực chất thanh quang sáng suốt hướng thượng, từ quang sáng suốt, để cộng với chư Phật 
giải mở sự trần trược luân chuyển tại trần gian, độ tất cả những tâm linh hướng thượng. 
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Thiền quen rồi, trong lúc ta nhắm mắt thiền là thấy hạnh phúc vô cùng, sung sướng vô 
cùng. Ngồi bất cứ ở góc nào, lúc ta nhắm mắt thấy hạnh phúc lắm, sung sướng lắm! Con 
người hiểu được nguyên lý vô sanh của chính mình rồi mới thấy hạnh phúc. Còn hiểu 
một góc không hiểu một góc, đó là còn chênh lệch và không có tiến hóa được, không 
phải một khả năng trong vũ trụ. Ngược lại, chúng ta tu hằng đêm và kiểm điểm tự thức 
đời đạo rõ rệt thì chúng ta mới nhận định được cái mức tiến của chính chúng ta. Kiểm 
soát được sự vọng động của chính mình thì mình mới chứng minh chính ta đã thanh tịnh, 
mới thấy rõ những sự động loạn của tánh vía. Tánh vía lúc nào cũng lo âu, sợ sệt, cầu xin, 
muốn chư Phật ân độ, mà chính nó nó không độ nó, nó không thương nó. Nó không có độ 
nó, làm sao Trời Phật độ? Trời Phật là một nguồn gốc từ bi, bác ái, mà chính bản thân 
chúng ta không biết từ bi, bác ái, hướng thượng, thì làm sao mà được bên trên độ?  

Cho nên phương pháp tu thiền của chúng ta là trực tiếp, không phải gián tiếp. Hành để 
tiến, hành để đạt, hành để thông. Đêm đêm các bạn thiền như vầy, các bạn sẽ sung sướng 
nhiều lắm, yên ổn tâm hồn. Người bệnh, tâm hồn nó không yên, mà tâm hồn của chúng ta 
được yên ổn là chúng ta mới thoát bệnh trần gian. Trở về thực chất ánh sáng từ bi mới 
không động. Ánh sáng từ bi ban chiếu cho thế gian, tạo biết bao nhiêu công việc cho thế 
gian: chế được xe hơi, cất được nhà lầu, tàu bè đầy đủ, phương tiện đầy đủ. Bây giờ 
chúng ta thiếu cái gì đây? Chỉ thiếu có cái tu. Phải tự thức, tự thăng hoa, tự đi về Trời, để 
thấy rõ cảnh siêu nhiên tự nhiên nó có rồi. Những cái nền tảng văn minh vô cùng ở trên 
bất khả luận bàn ở thế gian. Một nháy mắt là thấy rồi, rõ rệt. Nheo con mắt cũng thấy, đó 
là cái luồng điển của các bạn nó hòa tan với hư không đại định, thì nó mới sáng suốt như 
vậy. Nhiều người không có hành, căn cứ trong kinh giải, nhưng mà cái lý, nguyên lý của 
nó là phải thực hành, rất rõ rệt, là điển kinh. Nguyên lý của nó là điển kinh, chứ không 
phải văn tự kinh. Mà người đời học kinh, căn cứ trong văn tự nói, thì điển không có. Nói 
cho hay, nhưng mà hành không đến đích, không đi tới đâu là đâu hết. Còn ngược lại 
chúng ta hành, càng ngày nó càng mở, điển khai triển. Tâm giao của chúng ta có thực 
chất, phát triển tới vô cùng, dũng mãnh tiến thân, không sợ nguy hiểm mà không ngần 
ngại. Đối với tình đời, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ bất cứ những chuyện gì. Về đạo, chúng 
ta sẵn sàng tiến hóa bất cứ lúc nào. Thì mới kêu bằng đời đạo song tu, nó quân bình. Chớ 
người đời sân si, buồn tủi, dối trá, làm sao tiến được? Tình đời nó cũng không có xong, 
tình đạo làm sao có? Cho nên không có nên dối trá lấy chính mình, phải thật thà với 
chính mình, cái đó là chánh. Dối trá người thế gian đâu có ăn chung gì, đâu có làm gì họ 
được? Đừng dối trá lấy chính mình, dối trá với chính mình là bị đọa. 

Cho nên phương pháp tu thiền của chúng ta, là một pháp kiểm soát hành động của chính 
mình. Tối nay các bạn thiền không yên, thở không đúng, không được, là tại sao? Đã làm 
rối loạn nội khoa tâm lý, thần kinh không yên ổn, óc làm sao sáng được? Rồi đâm ra mê 
tín dị đoan, cầu xin Trời Phật phù hộ. Đâu có phù hộ được, mình tiến tới mà. Trời Phật đã 
chứng minh mấy nghìn năm, Đức Thích Ca đã ngồi thiền mấy nghìn năm trong chùa 
bằng đất ở thế gian. Cái đó là vô tự chơn kinh đánh thức người đời. Người có thiền thì 
mới có cơ hội ngộ được Phật, Tiên, Thánh, Thần. Còn không có tu thiền, không có giải 
mở, đâu có trình độ mà ngộ được? Cho nên chúng ta không có nên nghe những cái lý 
thuyết và không làm. Nếu áp dụng lý thuyết nhiều và không làm nhiều, tức là đọa mình 
nhiều. Thực hành nhiều là cứu mình nhiều! Ở đời cũng vậy, đời đạo song tu là vậy, chúng 
ta phải làm, mới có ăn. Mà đi vô làm công cho người ta mà không có thật tâm, thật làm, 
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mà hưởng đồng tiền của người ta, là cũng không được, lương tâm cắn rứt, không chịu. 
Người tu Vô Vi lúc nào cũng sốt sắng, tận tâm làm cái việc là chúng ta đổi chác sức lực 
của chúng ta để lấy vật chất nuôi thân, thì phải thật thà, trung thành với việc làm, thì bất 
cứ ở góc trời nào các bạn cũng không khổ. Vui học, vui tiến, chấp nhận để học, nhịn nhục 
thăng hoa, thì đâu còn trì trệ nữa. 

Đêm đêm tu thiền, vượt khỏi tình đời chớ không phải bỏ tình đời. Ta hiểu quá rồi, quán 
thông quá rồi, không bao giờ tái phạm nữa. Những người tái phạm là không hiểu, mà 
không giữ nghiêm luật minh chánh tu học đó thì làm sao hiểu được nguyên lý vô sanh? 
Phải giữ nghiêm luật, trước sau như một, trì tâm tu học, thì mới thấy rõ chính chúng ta là 
một khả năng tiến hóa trong vũ trụ, nhiên hậu chúng ta mới nhìn lại tình đời là giả tạo, 
không có thật, nhưng mà nó đưa đẩy cho chúng ta tiến tới dũng chí thăng hoa trở về một 
điểm, dung phát thanh nhẹ. Dung là vui, phát tâm hướng về sự thanh nhẹ tu tiến thì làm 
sao khổ? Người khổ là người bất thông, người khổ là người không có tự tiến. Không tự 
tiến được mới cầu xin. Những người cầu xin, đó là người không có tự tiến được.  

Cho nên chúng ta, người tu Vô Vi nên khuyến khích cho những người tự thức và tự tu. 
Đó là tạo phước đức cho chúng sanh rất nhiều. Đứng đắn mà tu, chăm chỉ mà tu, chắc 
chắn có kết quả tốt đẹp. Một đêm thiền dài của các bạn, một vài tiếng đồng hồ ở thế gian 
nói nhiều mà trên trời có nháy mắt hà, là xong cái công chuyện, hiểu. Cho nên các bạn 
càng tu thiền càng cảm thấy thanh nhẹ, cái thanh nhẹ đó nó gom lần, gom lần, rồi tự 
nhiên bạn thức. Nhiều người thiền lâu, sáng có nhiều chuyện, nhiều chuyện đến thức tâm 
mình, để coi thử phần hồn có biết được nguyên lý để ăn năn tiến hóa không? Chớ những 
thử thách đó là kinh vô tự, độ cho chúng ta tiến hóa rất quí báu, rất cần thiết cho tâm linh 
tiến hóa. Phải nhịn nhục học hỏi mới hiểu rõ chiều sâu của chơn lý. Nếu không chịu nhịn 
nhục học hỏi thì không bao giờ thấu rõ chiều sâu của chơn lý. 
Càng ngày tâm của chúng ta càng ổn định, nội khoa tâm lý càng ổn định, thì chúng ta 
cảm thấy sự thanh bình về với chính chúng ta. Tâm người tu Vô Vi có thực chất thì 
không bao giờ trách móc bất cứ ai, chỉ lo tham thiền tu học, lúc nào cũng nhịn nhục trên 
hết. Nhiều người nói tôi lo việc này, việc kia, việc nọ. Lo mà không làm, thành ra động. 
Lo mà làm, thì chuyện đời nó cũng thông. Thì các bạn ăn chén cơm mà các bạn không 
nhai kỹ, làm sao các bạn quán thông được nguyên năng điển quang của cơm gạo? Nó là 
từ đâu đến? Cơm gạo nuôi dưỡng chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Nó là một vị Bồ Tát 
mà chúng ta không hiểu. Điện năng của một vị Bồ Tát, tâm từ bi lúc nào cũng cứu độ 
chúng sanh, tùy duyên độ, không có hại chúng sanh, không tiết ra độc chất, lúc nào cũng 
an lành tận độ. Cho nên khi chúng ta ăn cơm, chúng ta phải nghĩ tới Trời Phật, cái luồng 
điển từ bi đã cứu độ chúng ta. Chớ đừng có nói là tôi có tiền là tôi mua được gạo. Không 
phải vậy! Tiền do đâu có? Chúng sanh nhìn nhận. Thì chúng sanh là ai? Do Trời Phật cấu 
trúc và chuyển tiếp phần hồn tiến hóa tới ngày hôm nay. Cấu trúc bằng cách gì? Mọi sự 
ảnh hưởng của cả càn khôn vũ trụ, từ trường phối hợp thành một linh căn tại thế. Thì 
chúng ta mới thấy rõ, chúng ta là một khả năng của vũ trụ. Căn nhà của ta, chúng ta ở 
đâu? Căn nhà chúng ta là vũ trụ, thì không lo bất cứ một chuyện gì bão bùng nguy hiểm. 
Nuôi dưỡng tâm từ bi càng ngày càng nhiều, càng sáng, thì chúng ta sống ở trong sự sáng 
lạng của từ bi, chư Phật chư Tiên thường độ chúng ta và sẽ không bị bê trễ nữa. (còn tiếp) 
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BẠN ĐẠO VIẾT 
 
                                     Niềm Vui Sum Họp Trong Buổi Lễ                        
                                           TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY 
                                               lần thứ 11 năm 2020  
 
                          Buổi lễ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY và lễ DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM ĐỨC 
THẦY lần thứ 11 năm 2020 thật trang nghiêm và thật cảm động đã trở thành một kỷ niệm khó 
quên trong tâm hồn của mỗi bạn đạo đến tham dự và tôi tin rằng cả các bạn không thể đến vẫn 
cảm thấy bồi hồi thương nhớ khi thành tâm hướng về ĐỨC THẦY KÍNH YÊU.  
  
                      Từ đầu năm 2020   Đại  dịch toàn cầu  là mối quan tâm lo lắng hàng đầu của 
CALIFORNIA, của nước Mỹ và của cả Thế giới . Mọi sinh hoạt thường nhật đổi thay. Cộng 
đồng Vô Vi chúng  ta cũng không ngoại lệ các KSC,TKNP DHVVQT đều phải hủy bỏ. Trụ Sở 
Xây Dựng Vô Vi  đã ngừng sinh hoạt từ đầu tháng ba đến giờ đã hơn 6 tháng.  
 
                        Cách đây vài tháng tôi đã nhận được câu hỏi của các bạn đạo  :" Năm nay Hội có 
tổ chức lễ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY không? " Câu hỏi này cũng là điều mà tôi và các Anh 
Chị  trong Ban Chấp Hành đều thấy chúng ta khó mà tổ chức như những năm qua. Bởi  khu vực 
TVVK là nơi trên núi cao rất yên tĩnh. 10 năm qua Ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy luôn có số 
lượng bạn đạo từ 150 đến 170 có khi 200 người về đây dự lễ . Nếu năm nay  tổ chức tại đây và 
số bạn đạo  như vậy giữa lúc đại dịch Coronavirus sẽ làm những người sống quanh đây không 
hài lòng và chắc chắn họ sẽ nhờ cảnh sát đến giải tán chúng ta mà thôi. Thế nên chúng ta phải 
chờ cho mọi sự bình yên thì mới có thể ...thôi thì Thuận Thiên giả tồn.   
 
                        Ngày lễ tưởng niệm ĐT đã gần kề nhưng mọi sự việc về dịch bệnh vẫn không gì 
khả quan, luật lệ ngày càng khó để tránh tình trạng lây nhiễm. ĐứcThầy đã dạy người tu chúng ta 
sống phải có trật tự, nhân đạo không tròn thì làm sao nói chuyện Thiên Đạo? Với những qui định 
của tiểu bang chúng ta phải tuân theo. Sau nhiều lần bàn luận,Hội đã quyết định vào ngày 20 
tháng 9 năm 2020, BCH sẽ đại diện bạn đạo làm buổi lễ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY đơn giản 
tại TV VĨ KIÊN. 
 
                         Tối chủ nhật  7 tháng 9  tôi cố gắng viết thông báo gởi TBPTĐN đăng vào cuối 
tuần để tất cả các bạn thôi mong chờ nhưng tôi không thể nào viết được ... không phải mới hôm 
nay mà đã mấy ngày rồi mỗi lần ngồi vào bàn để viết thì nỗi buồn man mác trong tâm hồn. Cá 
nhân tôi thì được dự lễ nhưng còn bao nhiêu bạn đạo không thể đến vì những quy định để  bảo vệ 
sức khỏe cho cộng đồng... làm sao để mọi người cùng đến trong ngày lể này ? Giờ đây ,tôi đang 
nói với chính tôi những gì mà bạn đạo mong ước. Tôi mong muốn mọi người đều có thể đến 
tham dự. Rõ là tôi đang làm khó bản thân mình. Bởi vậy chỉ một thông báo ngắn gọn mà mất 
nhiều ngày vẫn không viết được?  Ngồi suy tư hoài chỉ thấy đau đầu. Tôi nghĩ sao không hỏi ý 
kiến của các vị sư huynh, vậy là tôi gọi cho anh Hồ Huệ ... anh không bắt Phone. Chờ khá lâu,đã 
8:00pm tôi điện thoại cho anh Quất cầu cứu. Anh Quất cho tôi biết qua quan sát khi đi dự Đám 
Tang , Hội có thể thực hiện ngoài trời với lượng là 50 người tham dự, mọi người  có thể ngồi 
chung thiền 15', giữ khoảng cách 6' và mang mash , đừng vào trong nhà thì sẽ không phạm luật 
của Tiểu Bang . Vậy là tôi nghĩ ra ngay phải làm 2 nơi ngày đầu ở Thiền viện khoảng 20 người 
và Trụ sở được 50 người, vậy cũng khá tốt. Tôi gọi anh Toàn  xin ý kiến nhưng anh Toàn không 
đồng ý và hỏi tôi nếu ngày đó có 100 người tới thì sao?  Tôi nói tôi sẽ cho 50 người ghi danh ai 
có tên thì đến dự. Nhưng nếu bạn đạo vẫn đến vì đây là lễ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY? Tôi nói 
vậy thì phải suy nghĩ lại. Anh Toàn lại đưa ý kiến là chỉ tới đảnh lễ rồi về mà không cần ngồi lại 
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thiền 15'. Nói đến đó hình ảnh dâng hoa trong ngày Đại Hội hiện ra trước mặt. Tôi nói ngay: " 
Vậy mình làm lễ DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY. Đây là cách bày tỏ sự kính trọng 
và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất . Mọi người đều có thể đến.”  Cả hai anh em chúng tôi cùng 
vui mừng khi nghĩ  được phương cách này. Tôi gọi anh Quất , anh Quất nói rất hay và đồng ý 
ngay . Tôi lại gọi cho anh Tám Thiên Tạo. Ảnh nói : " Hay quá, thật là tốt, em làm đi. " 
 
                          Tôi nghe nhẹ cả người, cơn đau đầu tan biến và cả một chương trình như đã 
được sắp đặt từ trước , quang cảnh buổi lễ dâng hoa  như đã nằm sẵn trong đầu vậy là tôi viết 
thông báo. Mọi việc được sắp đặt tiến hành nhanh gọn ,vì sao? Chắc chắn là vì thuận lòng Bề 
Trên và Tổ -Thầy. Tôi vui mừng hơn bao giờ hết. Tôi nói với mình " Tôi mới tu có một chút mà 
đã biết nghĩ  bạn đạo . Đủ để chứng minh tình yêu thương của Tổ-Thầy ân ban cho chúng 
ta  nhiều biết chừng nào." 
 
                      Chúng tôi đã có buổi Lễ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY tại TV VĨ KIÊN với sự có 
mặt của 15 bạn đạo trong BCT-HDQT và  năm người được mời  là anh Trần Đình Long đại diện 
bạn đạo,anh Quất Trưởng Ban Tương Tế ,Minh Đoàn với nhiệm vụ chụp hình, anh chị Trần 
Ngọc Dũng lo phần video cùng một số bạn đạo tuy Hội không mời nhưng đã có mặt cùng làm lễ 
trong vòng 1 tiếng, từ 10:00AM-11:00AM thật trang nghiêm cùng dâng lên sự tôn kính của đàn 
con Vô Vi đến ĐỨC THẦY KÍNH YÊU. Chúng tôi đã có 15' ngồi niệm Phật để Tưởng nhớ 
công ơn cao dày của Đức Thầy đã dành cho tất cả chúng ta. Rất may mắn là chỉ một số ít bạn 
đạo đã đến tham dự buổi lễ tại Thiền viện Vĩ-Kiên nếu tất cả các bạn đạo cùng tới thì chắc chắn 
chúng ta sẽ phải xuống núi thôi. Tôi cũng xin các bạn đừng buồn khi tôi nói điều này. Sự thật 
chúng tôi hiểu được tất cả các bạn đạo luôn muốn được dự lễ tại Vĩ Kiên nhưng vì không thể 
thực hiện được nên Hội phải tổ chức thành hai nơi để tất cả bạn đạo chúng ta cùng sum vầy tại 
Trụ sở Xây Dựng Vô Vi.  
 
                      Đã có khoảng 140 bạn đạo đến tham dự ngày lễ Tưởng Niệm Đức Thầy tại hai nơi. 
Sáu tháng cách xa , mọi người cùng sống trong giai đoạn khủng hoảng vì cơn đại dịch. Còn gặp 
lại nhau trong ngày lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, được dâng một đóa hoa đầy yêu thương thay cho 
bao lời nói đến Người CHA kính yêu, mọi người đều thấy xúc động ...  một số bạn đạo sau khi 
dâng hoa về ngay, một ngồi lại hàn quyên, một số gần 12 giờ mới tới. Sau đó tôi và chị Hoa đi 
thăm Bác Bích vì tôi nghe chị Hoa nói Bác Bích yếu quá không thể tới dâng hoa lên Đức Thầy. 
Tôi thấy đã qua 12 giờ rồi, 150 hoa Hồng Trắng giờ còn hơn 20 cành , tôi định mang đi tặng bác 
nhưng lại thôi vì nghe Bác đang rất yếu nên tôi đã xin Đức Thầy để lấy một trái Thanh Long thật 
đẹp, Đu Đủ và hoa Lan mang Lộc từ Lễ Đức Thầy tặng Bác với ước mong Bác mau khỏe lại. 
Khi gặp lại Bác đúng là Bác Bích rất yếu. So với 6 tháng trước 10 phần giờ chỉ còn 2,3 nhưng 
bác rất minh mẩn, sáng suốt. Tôi chúc Bác nhiều sức khỏe, ráng cho đủ 100 tuổi nhưng Bác lại 
cười và nói : " Bây giờ tôi chỉ chờ ngày đi thôi. "  
 
                       Hôm đó, tôi  đã nhận được rất nhiều lời cảm ơn, lời khen từ các anh chị vì đã tổ 
chức Buổi Lễ Dâng Hoa lên Đức Thầy thật trang trọng, đầy ý nghĩa và đúng với qui định của TB 
,thật hoàn hảo để tất cả các bạn đạo đều được đến tham dự trong hoàn cảnh thật khó khăn này. 
Thật lòng thì. .. tôi cũng rất vui, không gì hạnh phúc hơn khi thấy niềm tin yêu trong ánh mắt của 
tất cả các bạn đạo đến tham dự ngày lễ và những lời nói ấm tận tâm hồn của các anh chị đã dành 
cho tôi nhưng để có được sự thành công tốt đẹp này là công lao của tất cả các bạn đạo chung tay 
góp sức và Tổ Thầy đã ân độ chúng ta có đủ duyên lành để cùng hội ngộ trong giai đoạn khó 
khăn này.  
                      Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến. Cảm ơn các bạn đã hết 
lòng phục vụ để buổi lễ được chu đáo,cảm ơn các bạn đã phát tâm đóng góp tài chánh-mash-thức 
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ăn-nước cho buổi lễ và xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đến tham dự đã thực hiện đúng theo thông 
báo của Hội , để chúng ta cùng dâng lên từng đóa hoa  thấm đậm tình thương nhớ đến Người 
CHA KÍNH YÊU tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔVI thật trang nghiêm và thành công tốt đẹp. Tuy 
nhiên vẫn có vài việc ngoài ý muốn như một số bạn đạo không có hình trong lúc dâng hoa. Các 
phần xôi hơi ít vì các em thay vì chia ra 150 phần nhưng đã chia thành gần 200 phần. Dù được 
các bạn thương yêu,cảm thông nhưng tôi xin hứa sẽ cố gắng không để điều này xảy ra lần nữa. 
Và sau cùng, con xin thành tâm cảm tạ chư vị Bề Trên- Đức Tổ Sư - Đức Thầy đã an bày cho 
chúng con có được một ngày sum họp đại gia đình Vô Vi trong niềm tin Đạo Pháp và một tình 
yêu thương bao la .  
 
                       Tôi xin gởi đến các bạn đạo bài thơ ÁNH SÁNG VÔ VI của Đức Thầy đã viết như 
một lời nhắn nhủ, dù cuộc sống đạo đời luôn có nhiều thử thách nhưng với ÁNH SÁNG VÔ VI 
chúng ta sẽ vượt qua tất cả để ĐẠO MẦU luôn tỏa sáng cho hôm nay và cho cả thế hệ mai sau.  
 
                                             ÁNH SÁNG VÔ VI TOẢ KHẮP TRẦN  
                                             SOI ĐƯỜNG TỬ SĨ ĐẾN THIÊN KHÔNG  
                                             AI NGƯỜI HẠNH ĐẠO MAU HÀNH BƯỚC  
                                             DŨNG TIẾN THƯỜNG BI ĐẠT QUẢ CHƠN  
 
                                              ÁNH SÁNG VÔ VI CHIẾU HỌP THÌ  
                                              TUỲ NGHI XỬ DỤNG LUẬN ĐƯỜNG THI  
                                              THÂM TÂM BÁT NGÁT TÌNH THƯƠNG NHỚ  
                                              XOAY CHUYỂN NGÀY ĐÊM TỰ THỰC THI 
 
                        Tôi xin thành tâm thương chúc TẤT CẢ QUÍ BẠN ĐẠO thật NHIỀU SỨC 
KHỎE- TÂM THÂN AN LẠC - TU HÀNH VIÊN MÃN  
 
                                     NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _ VẠN VẬT THÁI BÌNH.  
 
                                                                                     Kính Bái  
                                                                           Lâm Huỳnh Mai (Ca) 
                                                                           Sep 26 ,2020 
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                  FICHE D’APPRECIATIONS DU CONGRES VOVI ONLINE 2020 

    Chers amis pratiquants, 

     Le Comité d’organisation du Congrès vous remercie de votre participation au programme du 
Congrès Online à Domicile de cette année pour élever ensemble notre pensée vers notre 
Patriarche Fondateur, notre Maître et méditer pour nous orienter vers les Êtres d’En-Haut durant 
trois jours, les 23, 24 et 25 septembre 2020. 

   Veuillez consacrer 5 minutes pour compléter la fiche d’appréciations, en cliquant sur le lien 
bleu ci-dessous. Vos opinions constructives nous aideront à valoriser encore les points positifs et 
maîtriser les points négatifs sur les organisations des congrès dans l’avenir afin qu’elles soient 
meilleures. Nous vous remercions sincèrement de votre participation. 

 

1- Nom, prénom : (facultatif) 

 

 

2 – Pays : 

 

 

3 - Age :  

      

              -Plus de 80 ans                                                            - 71-80 ans 

 

              -61-70 ans                                                                   - 51-60 ans 

 

               - 41-50 ans                                                                   - 31-40 ans 

 

              -En dessous de 30 ans 

4- Durant le Congres  

 

- Je suis à la retraite, je ne travaille pas 

 

- J’ai demandé un congé 
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- Je travaille 

 

         5- J’ai participé au Congrès Online à domicile 2020  

- 3 jours 

 

-  2 jours 

 

-  1 jour 

 

- 0 jour 

 

         6- Raisons pour lesquelles je n’ai pas pu participer entièrement aux 3 jours 

 

 

         7- Le programme du Congrès est-il ? 

- Complet 

- Incomplet 

 

       8- Mes opinions après avoir participé au Congrès   

 


