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1) 11-05-96  
Hỏi: Người tu thiền bụng lớn tâm hẹp thì sao?  
 
Ðáp: Thưa người tu thiền bụng lớn tâm hẹp là người ăn uống mất trật tự. Tâm hẹp lúc 
nào cũng muốn hơn người khác mà không có đường lối rõ rệt, nói nhiều trước sau không 
đồng nhứt, cuối cùng chỉ tạo khổ nạn cho chính mình mà thôi  
 
                  Kệ:  
Bất chấp tham lam chuyển tiến sai  
Vía hồn bấn loạn lắm đề tài  
Không sao đồng nhứt tâm không tiến  
Mê ngủ mê ăn tim đập sai  
 
2) 12-05-96  
Hỏi: Ma quỉ lộng hành thì phải làm sao?  
 

Ðáp: Thưa ma quỉ lộng hành thì phải thanh tịnh thì mới khai trừ nó được. Từ trong cơ thể 
cho đến bên ngoài, tự xưng tài ba lỗi lạc là ma quỉ chứ không phải người hiền.  
 

                   Kệ:  
Hoành hành khắp xứ hại nhiều miền  
Trí tuệ không minh chẳng sống yên  
Duyên đạo không thành thành phá đạo  
Bình tâm nhận thức kẻ hành điên  
 
3) 13-05-96  
Hỏi: Thiện nhơn là sao?  
 

Ðáp: Thưa thiện nhơn là người thức giác bằng lòng trở về với nguyên lý tu học của Trời 
Ðất, thuận thiên mà hành sự thì mới được đồng nhứt thăng hoa tiến hóa, cứu mình và ảnh 
hưởng những người kế tiếp  
 

                   Kệ:  
Khai thông trí tuệ khắp nơi nơi  
Tự thức tâm tu tự tưởng Trời  
Qui một thanh bình tâm thức giác  
Về không thanh nhẹ tiến thông rời  
 
4) 14-05-96  
Hỏi: Loại người nào mới là loại người trung tín?  
 
Ðáp: Thưa loại người chịu tu và tự thức mới gọi là loại người trung tín. Ngược lại là loại 
người bất trung và bất tín, thiếu trí chỉ biết phá hoại và không biết xây dựng  
 



  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 3/12 

                    Kệ:  
Không thương mình tự hại mà thôi  
Thiếu trí không thông tự tạo tồi  
Ði đứng không còn nghiêm chỉnh nữa  
Nói đường, làm ngả khó thành ngôi  
 
5) 15-05-96  
Hỏi: Qui về một mối là sao?  
 

Ðáp: Thưa qui về một mối, vốn phần hồn từ nơi thanh nhẹ giáng lâm nhập xác làm 
người, cuối cùng xác phải hoàn lại lòng đất, còn hồn phải ra đi tùy theo luật nhân quả, 
hướng không mà hành sự  
 

                  Kệ:  
Vui chơi một kiếp tự vui sầu  
Kham khổ nuôi thân rõ nhiệm mầu  
Tình đẹp trong lòng không đạt đích  
Thực thi chánh pháp rõ chiều sâu  
 
6) 16-05-96  
Hỏi: Tự xưng là tu đắc lại còn than ván và trách móc tại sao?  
 

Ðáp: Thưa tự xưng là chứng đắc mà còn than ván và trách móc là thức hòa đồng chưa 
thực sự mở và hòa khí với các giới. Nếu hòa với các giới mới chứng minh được sự thanh 
tịnh của chính mình, việc làm của người chứng đắc khác hẳn với những người chưa hiểu 
đạo. Người chưa hiểu đạo có quyền phê phán bất cứ lúc nào. Ngược lại người tu chứng 
đắc chỉ dấn thân hổ trợ cho mọi tâm linh được tiến hóa  
 

                 Kệ:  
Về nơi thanh tịnh thật thà tiến  
Cứu khổ an vui giải nổi phiền  
Ý chí không còn giao động sợ  
Dang tay cứu độ chẳng lo phiền  
 
7) 17-05-96  
Hỏi: Tu là tự giảm bớt tất cả sở phí ngoại thân, tại sao còn đòi hỏi tiền bạc là sao?  
 

Ðáp: Thưa thật sự tu, thì được giảm mọi lệ phí ở bên ngoài, và đổi chiều hướng hướng 
thượng và giải tỏa uất khí bên trong. Nguyên khí của Trời rất lớn rộng, chẳng tốn hao gì  
 

Kệ:  
Chẳng còn mê loạn chẳng sân si  
Cảm thức bình tâm uyển chuyển tùy  
Duyên đạo duyên đời tu tự tiến  
Chẳng còn ước vọng chẳng còn suy 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Tạm Biệt 
 
 

Đường dài sao tiễn được con 
Lo tu con tiến chẳng còn lo ra 
Càn khôn vũ trụ tương hòa 
Chơn tâm qui một thật thà đến nơi 
Thầy đâu có bỏ xa rời 
Hòa thanh con cảm thấy lời Thầy răn 
Cảnh đời vạn sự khó khăn 
Tiến trong trồi sụt nói năng đủ lời 
Qui hồi tái hợp nhứt thời 
Con tu con tiến Cha Trời giúp con 
Đường đi có sẵn đường mòn 
Trong không mà có trong con có hoài 
Thương yêu tha thứ chẳng hai 
Con, Thầy có một hai vai tương hành 
Tình đời đen bạc chẳng thanh 
Tranh đua tạm bợ khó thành việc chi 

Tu hành thanh tịnh uy nghi 
Thực thi chơn pháp tâm thì cảm giao 
Quên mình tiến hóa đổi trao 
Bước vào tâm thức chuyển mau đến bờ 
Giác tâm quán triệt thiên cơ 
Chuyển cho muôn loại đến giờ qui y 
Chẳng còn loạn động nghĩ suy 
Thực hành thành đạo tâm thì cảm yên 
Thế gian ngoại cảnh tạo phiền 
Trở vào nội thức ở yên đời đời 
Thầy nay xa cách nhứt thời 
Các con thực hiện sớm rời tham sân 
Bình tâm cống hiến một phần 
Cuối cùng cũng đạt cũng lần đến nơi 
Cha Trời ban rải chẳng rời 
Hành trang trong thức con thời cứ đi. 

 
Lương Sĩ Hằng 

Cabramatta, 14-12-1984 
 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Con đường tiến hóa 

Manila, ngày mồng ba, tháng tư, năm 1983. (tiếp theo) 

 Cho nên, chúng ta càng tu Vô Vi, càng thấy học kinh vô tự nhiều hơn và được đọc trực 
tiếp. Những chuyện này xảy đến, hết rồi tới chuyện nọ, cứ xảy đến liên tục , để giúp cho chúng ta 
học bài và trả bài. Cho nên người tu Vô Vi đâu có rảnh. Nhiều người nói tụi nó ngồi nó nhắm 
mắt, nó khùng, nó không có làm gì hết. Kỳ thật nó làm rất nhiều. Nó phải được giải tỏa tâm thức 
của nó, nó mới được nhẹ ngồi. Vậy chứ mình bảnh hơn nó, mình ngồi thử được không, mình 
nhắm mắt thử được không? Mình ở trong cái cơn lo âu, động loạn giới hạn, càng ngày càng hạn 
hẹp, mà mình tưởng là mình cao hơn người ta. Đó, phải mình đi sai không? Còn người này đã 
buông bỏ tất cả, hi sinh tánh hư tật xấu, cho nên nó mới ngồi được lâu, nó nhắm mắt. Và nó đã 
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làm được gì cho nó? Nó đã hi sinh tánh hư, tật xấu và nó mở tâm thức sáng suốt của nó và nó 
bằng lòng câm cái mồm tu tiến. Rồi chúng ta thấy cái nào phước, cái nào họa. Các bạn đừng nói 
rằng sự tranh chấp và sự kêu la của các bạn đối với những người tu là các bạn hãnh diện. Đâu có! 
Các bạn tự phạt, tự hạ tâm thức của các bạn và tự giam hãm sự sáng suốt của các bạn mà thôi. 
Thiếu hòa!.. Cho nên, người tu phải ý thức điều này. Quan trọng! Khi chúng ta bước vào con 
đường tu, chúng ta phải chấp nhận học. Chúng ta mở càng ngày càng rộng hơn, trở về với cái 
thức hồi sinh sống động từ mọi trạng thái, khai triển tới vô cùng, mới là đúng cái đường lối tu 
học của Vô Vi. Cho nên nhiều người tu Vô Vi, bước vào Vô Vi, Vô Vi không vị nể một ai, phải 
thử thách, mà gặp phải thử thách, chán ngán. Ráng chịu. Chứ đâu có phải ông thầy Vô Vi chịu 
trách nhiệm đâu. Sự sáng suốt của bạn là thầy bạn phải chịu trách nhiệm. Tại sao không sử dụng 
sự sáng suốt để tiến hóa, để giải tỏa những sự kích động và phản động đó và chúng ta đổ thừa 
cho người khác, để cho tui gánh thêm một cục nặng ở trong tâm của chúng ta để làm gì.Thấy 
chưa? 

Cho nên nhiều bạn đã ỷ lại và người truyền pháp đã sai. Chính các bạn là người giải pháp và 
thực hành để đi tới khứ trược lưu thanh. Tin ở khả năng của các bạn là quan trọng hơn. Chớ 
không phải tin nơi khả năng của người truyền pháp. Nếu tin ở khả năng của người truyền pháp là 
các bạn tức khắc bị lợi dụng. Tôi nói rất nhiều. Nhiều người đã đến với tôi, nếu tôi là người lợi 
dụng, tôi đã lợi dụng từ lâu. Không! Không bao giờ có điều đó! Hằng tuần tôi nhắc nhở, hằng 
tuần tôi phê phán những hành động của những người đó, sự sai lầm, tăm tối của họ, phải tự thức 
trở về với chính họ, chứ tôi không có khuyến khích họ theo tôi. Cái đó, sự hèn yếu của thế gian: 
quá nhiều, quá nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày! Ngày nay cuộc cách mạng tu học phải có và 
để mọi người phải ý thức đứng lên, tự kiểm, trách nhiệm lấy mình trong chu trình tiến hóa sẵn có 
của chính chúng ta. Chúng ta biết đi nhà thờ, chúng ta biết đi chùa chiền, chúng ta biết cầu xin sự 
sáng suốt ở bên trên. Hỏi: ta là một người con của Thượng Đế, hiện tại chúng ta có sáng suốt 
không? Nếu các bạn không có sáng suốt thì các bạn cầu xin cơ bút này kia, kia nọ, ân ban cho 
các bạn lời văn, tiếng nói đó, rồi các bạn lấy cái gì phán xét những lời văn, tiếng nói đó? Chính 
các bạn: người phán xét. Cho nên, các bạn có sáng suốt chớ không phải không có sáng suốt. 
Đừng sợ những câu nói đó! Nhưng mà các bạn phải tiến tới để hòa tan và học hỏi thêm, nhiên 
hậu các bạn mới được quỵ tụ về một cõi. 

Ở thế gian, phân nhiều đạo. Kỳ thật, chỉ có một đạo mà thôi: cái đạo quân bình tâm thức. Nếu 
các bạn tu bất cứ đạo pháp nào mà tâm thức các bạn không quân bình, không yên ổn thì không 
bao giờ các bạn các bạn tiến được. Một chút xíu! Người tu Vô Vi bước vô giải tỏa cái trược khí 
của chính mình và đi tới một phần thanh nhẹ, rồi mới bắt đầu bước vô học cái luật quân bình. Mà 
học được luật quân bình rồi, mới thấy rằng chúng ta đã nắm được thước đo lường hàng ngày 
trong giờ giấc tu học của chúng ta. Hôm nay, chúng ta ngồi tu thấy sáng, nhưng mà tối mai 
chúng ta tu thấy tối, chúng ta thấy rằng cái thước quân bình đã mất, rơi vào tay người khác. Cho 
nên, chúng ta phải giữ cái luật quân bình, để chúng ta tự đo lường trên bước tiến trong cuộc hành 
hương của chính chúng ta. Tại sao chúng ta tu, lại ngồi thiền tắt đèn, không cho mở đèn? Để chi? 
Nếu mà các bạn có quân bình, là có ánh sáng. Các bạn thấy được hai luồng điển âm dương cọ xát 
trong luật quân bình, nó mới tạo ánh sáng, ra cái bóng đèn. Vậy chứ tâm thức của chúng ta cũng 
vậy. Thể xác của chúng ta cũng vậy, đang sống trong bầu trời có luật âm dương rõ ràng. Mà 
chúng ta mất quân bình, làm sao chúng ta sáng suốt. Cho nên, các bạn nên ý thức: vật chất đã 
đánh thức và đã phản chiếu để cho chúng ta thấy rằng có luật. Và trong ta: có luật; không sử 
dụng. Thành ra, chúng ta bị kẹt trong thế đó, cho nên ở trong mê chấp, rồi nói chúng ta tu hay, 
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nói tui kinh nghiệm nhiều, nói tui lớn tuổi, nói tui học giỏi. Không! Không! Không có người nào 
giỏi hơn người nào. Có cái luật quân bình mà không giữ được, thì cũng không có giá trị. Một 
triệu bằng cấp của các bạn cũng liệng mà thôi. Mất luật quân bình thì mất giá trị, là một người 
điên khùng. Cho nên ở thế gian nhiều người học giỏi, học tới điên. Có! Mọi người đều nhìn nhận 
điều đó, vì quá lo, quá ôm lấy sự kích động và phản động và không có tự chủ. Thành ra khổ chứ 
không có sướng. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Có nên trở thành những người truyền pháp nhà nghề? 

Bạn Đạo : Thưa Thầy, muốn giúp đỡ nhiều người biết và hành Pháp Lý Vô Vi, ngoài việc chúng 
con cố gắng hành pháp, chúng con có nên trở thành những người truyền pháp nhà nghề, tức là 
những người truyền pháp được huấn luyện kỹ càng hay không ? 

Đức Thầy : Mỗi đêm chúng ta tu về trật tự, đó là mỗi một lần thiền của chúng ta là ta đang học, 
đang vào Đại Học Thiền ; thì trong đó chúng ta thiền, chúng ta cảm thức cái Tiểu Thiên Địa này 
nó đã dạy chúng ta nhiều, để khai thông trật tự của Tiểu Thiên Địa như cảm thức trật tự của cả 
Càn Khôn Vũ Trụ. Lúc đó chúng ta chỉ nói sự thật, chớ không có, “Tôi là nhà truyền pháp !” 
Cho nên, Vô Vi không có phát bằng cấp cho ai hết ! Tự thức ! Nếu người đó tu thanh nhẹ, nói 
chuyện mọi người cần thiết và thấy rõ cái điều: “Người này sẽ giúp chúng ta tiến được,” thì 
người ta ùn ùn, ào ào, người ta chạy theo ! 

Cũng như quá trình của tôi tu ở gia đình : không có nghĩ ngày hôm nay mà trực diện với các Bạn 
đạo đông đảo như thế này ; không có ! Vì tôi rút vô trong 1 căn phòng, tôi tu ; không có nghĩ tới 
bên ngoài nữa, để tôi sửa tôi trước khi tôi ra xã hội ! Rồi một ngày nào đó người ta đến, tôi nói 
sự thật mà thôi ; và họ ồn ồn, ào ào tới nhà tôi ! Tới ngày hôm nay tôi không có rảnh ! Từ ngày 
tôi tu và nói được những cái gì của tôi và tôi cảm thức chuyện đời, chuyện đạo, tôi chỉ nói bao 
nhiêu đó thôi ! Đó ! Nhưng mà không bao giờ tôi được rảnh, và hình như tôi mất tự do ở Thế 
Gian ! Chuyện gì họ cũng là chạy về tôi ! 

Rồi thậm chí cuộc sống đời tư của tôi họ cũng soi mói đủ chuyện hết ! Cho nên, cái chén cơm tôi 
ăn hiện tại, ly nước tôi uống hiện tại, rất khó khăn ; nhưng mà tôi cảm thức cái khó chừng nào, 
tôi chấp nhận, và tôi gia tăng được sự nhịn nhục càng ngày càng nhiều ; và óc tôi càng ngày càng 
sáng hơn ! Vì tôi cũng cám ơn cho tất cả mọi người đến với tôi và giáo dục cho tôi mới được 
ngày hôm nay trực diện với các Bạn, và phân tách sự thanh nhẹ của chính các Bạn, và các Bạn 
phải mau trở về chính các Bạn, không kẻo uổng ! 

ĐHVV Kỳ 13: Kỳ Quan (Lake Louise)  (13-05-1994) 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 32, 07-08-2022 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 

Đại Hội Hùng Vĩ Giao Liên - Đại Hội Duyên Lành 
 

https://youtu.be/4AV6rFF2TII 
 

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
  

Tìm về nguồn cội mới thấy rỏ ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu - Melbourne - Úc 
Châu, ngày 2-5 -1990 
 

https://youtu.be/PRP3Shi680Y 
 

Cái ruột tốt, cái mặt nó láng; mà cái ruột xấu, cái da nó sần - Melbourne Úc Châu, 
ngày 2-5-1990 
 

https://youtu.be/lxXCrdrOa-I 
 

3. Radio Nam California tuần lễ 32 

Chủ đề:  Luân Hồi Lục Đạo - Quyền tối hậu của con người là gi? 

https://youtu.be/Vl3OSr2OS_g 
 

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát:  Hãy Thành Tâm- Ca Sĩ:  Thanh Tuyền 
 

https://youtu.be/FXhiADt0agk  
Ban video kính mời 
------------------------------------------------------- 
Xin giới thiệu video Cứu Khổ Ban Vui lưu trữ trên vovi.org/vn 
http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1122&Itemid
=304 
Xin thay mặt người nhận, cảm ơn các vị ân nhân đã giúp đở trong cơn ngặt nghèo.  
Chúng tôi cũng không quên cám ơn đến các Dì Phước, các Ni Cô, các  anh chị em 
Hảo Tâm giúp phân phối từ lúc nhận tiền cho đến tận tay người nhận mà không 
thất thoát một đồng. 
 

Xin giới thiệu Mục Bé Tám bản viết tay lưu trữ trên Vovi.org/vn 
http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1124&Itemid
=306 
 
Kính bái 
Ban Cứu Khổ Ban Vui Vô Vi 
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THÔNG BÁO  
 
          Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin được thông báo đến bạn đạo địa 
phương cùng bạn thế giới về Ban Chấp Hành mới của Hội  
 
          Vì không có nhiều thời gian để phục vụ nên chức vụ THỦ QUỸ mà cô Ngọc 
Huỳnh đảm nhiệm trước đây sẽ được cô Thy Anh Phạm thay thế và chức vụ TỔNG 
THƯ KÝ sẽ được cô Stephanie Phương (Tuyết Phương) tiếp tục công việc cho đến hết 
nhiệm kỳ 2021 - 2023. 
 
          Đại diện Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California, tôi xin chân thành cảm ơn sự tận 
tâm đóng góp công sức của cô Ngọc Huỳnh trong thời gian qua. 
 
Mọi đóng góp tài chính, ý kiến xây dựng hay cần biết các sinh hoạt của Hội, xin các bạn 
đạo liên lạc với chúng tôi qua các số phone sau đây: 
 
          Thy Anh : (714) 232 - 3542 
          Tuyết Phương : (949) 285 - 7186 
          Huỳnh Mai : (714) 414 - 9552 
 
Xin các bạn vui lòng để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại.  
 

Thành tâm kính chúc tất cả các bạn đạo dồi dào sức khỏe - tâm thân an lạc - tu 
hành viên mãn. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT -  VẠN VẬT THÁI BÌNH  
 
 

THÔNG BÁO NGÀY LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY -  KHOÁ TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT 
TẠI THIỀN VIỆN  VĨ KIÊN 

 
          HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA một lần nữa kính gởi thông báo 
đến tất cả các Bạn Đạo khắp nơi về ngày LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY và các Bạn 
Đạo đã ghi danh KHÓA TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT tại Thiền Viện Vĩ Kiên. 
 
          Ngày LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY LƯƠNG SĨ HẰNG LẦN THỨ 13 (2009 - 
2022) sẽ được tổ chức vào NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2022 tại THIỀN VIỆN VĨ KIÊN. 
Xin kính mời các Bạn Đạo khắp nơi cùng về đây sum họp tưởng niệm công ơn của Đức 
Thầy kính yêu của chúng ta. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết buổi lễ vào đầu tháng 9 
năm 2022. 
 
          Hội xin thành tâm cảm ơn các Bạn Đạo đã quan tâm ghi danh tham dự Khoá 
TKNP từ ngày 20 đến 24 tháng 9 tại TVVK với số Bạn Đạo là 25 người. 

          Vì số lượng Bạn Đạo tham dự đã quá giới hạn nên Hội xin nói rõ, chỉ có 25 Bạn 
Đạo có tên trong danh sách mới được ở TVVK để tham dự khóa. Những bạn nào 
không có tên trong khóa học sẽ không được ở lại Thiền Viện Vĩ Kiên vì bất cứ lý do nào 
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và Thiền Viện cũng sẽ miễn tiếp khách vãng lai vào thời gian Thiền Viện có Khoá 
TKNP. 

Ngày 20 tháng 9: Các Bạn Đạo phải có mặt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi và sẽ có 2 
chuyến xe đưa Bạn Đạo đến Thiền Viện Vĩ Kiên. 
                                   ■   Chuyến thứ nhất vào lúc 8 giờ sáng 
                                   ■   Chuyến thứ hai vào lúc 1 giờ chiều 
 
Các bạn nào đi chuyến 8:00 AM sẽ ăn trưa ở TVVK, các bạn đi chuyến thứ hai ăn trưa 
tại TSXDVV. Các bạn nào có phương tiện tự đến TVVK xin gọi cho Thy Anh (714) 232 - 
3542. Tất cả 25 Bạn Đạo sẽ dùng cơm chiều tại Thiền Viện. 

Ngày 21 tháng 9: Chúng ta sẽ nhập khóa TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT đúng 12 giờ sáng 
ngày 21 tháng 9 năm 2022.   

Ngày 21, 22, và 23 tháng 9: 3 ngày Tịnh Khẩu Niệm Phật 

Ngày 24 tháng 9: Ngày kết thúc khóa TKNP, 10 giờ sáng lễ kết thúc khóa ,các bạn 
cùng nhau chia sẻ kết quả trong 3 ngày tu học. 

Ngày 25 tháng 9 Năm 2022 là ngày LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY lần thứ 13 tại 
Thiền Viện Vĩ Kiên, buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. 

25 Bạn Đạo trong khóa TKNP sẽ ở lại Thiền Viện để tham dự lễ TNĐT vào ngày 25 
(các bạn có thể sinh hoạt tuỳ ý). 

          Theo yêu cầu của các bạn đã ghi danh đề nghị Hội nên cho Bạn Đạo biết số tiền 
để các bạn gởi chi phiếu về Hội lo cho Khoá Tịnh Khẩu Niệm Phật. Đại diện Hội Ái Hữu 
Vô Vi Miền Nam California, tôi xin chân thành cảm ơn sự thương yêu quan tâm chia sẻ 
của các bạn. Số tiền của khóa học là 250 US Dollars ($50 một ngày). 

Xin các bạn gởi chi phiếu về: 
 

TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI 
7622 23rd Street 

WESTMINSTER CA 92683 
 

Memo xin ghi KHÓA TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT 
 

Thành tâm kính chúc quý Bạn Đạo TÂM THÂN AN LẠC - TU HÀNH VIÊN MÃN . 
 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - VẠN VẬT THÁI BÌNH. 
 
Hội Trưởng 
Lâm Huỳnh Mai 
Ngày 5 tháng 8 năm 2022. 
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THƠ BẠN ĐẠO 
 
Ơn Thầy 
 
Ơn Thầy trời biển quá cao sâu, 
Tận độ nhân sinh truyền pháp mầu. 
Khuyên người dứt khoát rời trần tánh, 
Thực hành kiên định chẳng quay đầu. 
Lục tự Di Đà trì tâm niệm, 
Ba giới khai thông sáng đỉnh đầu. 
Điển giới thầy trò cùng tương ngộ, 
Thỏa lòng Thầy đợi, trò mong cầu. 
 
Xin cảm ơn. 
Nguyên Thành Nguyên 
 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Thủ Đức là cụ NGUYỄN HOÀNG 
LONG, đã từng sinh hoạt tại TĐ Thủ Đức lâu năm , nay đã mất vào lúc 17h10' ngày  27-7-2022 ( 
nhầm vào ngày 26 tháng 6 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 84 tuổi tại 15/18 đường 19, khu phố 3 
Phường Linh Chiểu TP Thủ Đức, được siêu thăng tịnh độ. 
Gia đình bạn đạo Long thành thật cám ơn Quý bạn đạo 
TĐ Dũng Hành kính báo. 
 


