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Mục Bé Tám 1996 
 
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) Tình thâm đạo mầu là sao? 
2) Lập trường là gì? 
3) Hành pháp phát triển có hữu ích gì không? 
4) Người giúp người cần liệt kê danh sách hay không? 
5) Chuyện nào là chuyện cũ và chuyện nào là chuyện mới? 
6) Tình thâm đạo mầu nằm ở đâu ? 
7) Muốn được minh chánh thì phải làm sao ? 
 
 

 

YÙ Chí 
 

YÙ chí haønh trí thoâng ñaït phaùp 
Thanh taâm tu luyeän caûm thoâng hoøa 
Töï mình thöùc giaùc taâm chuyeån bieán 
Thaønh taâm töï ñaït chuyeån phaân lieàn 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 22-11-96 Paris (France) 3:00 
Hỏi: Tình thâm đạo mầu là sao? 
 
Đáp: Thưa tình thâm đạo mầu là đối với người tu nhiều kiếp tương hội trong tình thương yêu 
quí trọng lẫn nhau, gặp nhau vui như được một phép lạ. 
 
               Kệ: 
Thâm tình khai mở thiết tha hợp 
Trí óc vui tươi chỉ muốn hòa 
Tỉnh táo sống động trong mật thiết 
Vô cùng sống động muốn vui hòa 
 
2) 23-11-96 Paris (France) 4:00 
Hỏi: Lập trường là gì? 
 
Đáp: Thưa lập trường là đường lối thực hành rõ rệt và không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng vậy 
thôi, thực hiện trong sự bình đẳng tâm giao. 
 
               Kệ: 
Cảm thông nguyên lý muôn màu 
Thức giác tâm tu rõ trước sau 
Qui hội chung hành tâm hiểu đạo 
Càn khôn qui một rõ đuôi đầu 
 
3) 24-11-96 Dauville (France) 9:30 
Hỏi: Hành pháp phát triển có hữu ích gì không? 
 

Đáp: Thưa hành pháp phát triển hướng về thanh tịnh mà tu rất hữu ích cho tâm lẫn thân, nhiên 
hậu mới thật sự phục vụ đời đạo rõ rệt hơn. 
 

               Kệ: 
Giải mê phá chấp tự qui hườn 
Đời đạo song tu xét rõ hơn 
Đạo hạnh thực hành tâm giới pháp 
Chơn tình bộc phát rõ thâm ơn 
 
4) 25-11-96 Paris (France) 4:00 
Hỏi: Người giúp người cần liệt kê danh sách hay không? 
 
Đáp: Thưa người giúp người là do tâm thành tận độ hòa hợp với nguyên lý của Trời Đất, phục 
vụ quần sanh không ngừng nghỉ, thiên tánh tự khai triển, hướng về tâm từ bi mà hành sự là tạo 
phước duyên cho chính mình, đối với người làm phước tùy duyên tận độ, không kể công và nhắc 
lại, tâm lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ quần sanh tiến theo tình Trời mà tu. 
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              Kệ: 
Tu hành không kể khôn ngu động 
Cứu giúp độ tha chỉ một lòng 
Khai triển chơn hồn trong thức giác 
Qui nguyên mùi đạo vẫn sanh tồn 
 
5) 26-11-96 La Réunion 5:00 
Hỏi: Chuyện nào là chuyện cũ và chuyện nào là chuyện mới? 
 
Đáp: Thưa chuyện giam giữ trong ký ức gọi là chuyện cũ, chuyện mới thức giác là chuyện mới, 
cuộc sống liên tục trong có có không không mà tự cảm thức điều lành để hành sự. 
 
              Kệ: 
Nguyên lai bổn tánh vẫn là không 
Ô nhiễm trần gian tạo cái còng 
Nhớ nhớ quên quên tự tiến giải 
Học không rõ trược sống thong dong 
 
6) 27-11-96 La Réunion 5:55 
Hỏi : Tình thâm đạo mầu nằm ở đâu ? 
 
Đáp: Thưa tình thâm đạo mầu, chỉ có phát triển từ quang nhiên hậu mới thấy rõ, sự thật vi diệu 
của Trời Đất, hướng về thanh tịnh mà tu. 
 
             Kệ: 
Cảm thông nguyên lý chẳng có mùi 
Thức giác bình tâm tự tiến tu 
Ánh sáng ban hành tâm ngộ đạo 
Chiều sâu thanh tịnh trí an du 
 
7) 28-11-96 La Réunion 4 :10 
Hỏi : Muốn được minh chánh thì phải làm sao ? 
 
Đáp: Thưa muốn được minh chánh thì phải nuôi dưỡng tinh thần xây dựng chung, thì mới có 
kết quả tốt để ảnh hưởng người kế tiếp. 
 
              Kệ: 
Xuyên qua thế thái nhơn tình tiến 
Khai mở tâm tư tự giải phiền 
Trật tự trên hết không tạo nghiệp 
Sửa mình tiến hóa tránh tạm duyên 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Qui tâm 
 

Một bước ra đi một dặm dài 
Giáng sanh tại thế cõi trần ai 

Nay không lối thoát vì tâm động 
Thức tỉnh hồi sinh biết tại ai ? 

 
Tại ai phân lý an bài 

Ngày nay khổ cực tạo đài khổ đau 
Cảnh đời từ trước tới sau 

Nằm trong mâu thuẩn khổ đau hoài hoài 
Ban hành luật lệ tự đày 

Buộc ràng trong cảnh tớ thầy đấu tranh 
Chứng minh đường lối tự hành 

Luật Trời có sẵn tâm thanh chỉnh hòa 
Tà tâm phục vụ ta bà 

Bất minh Hồn Vía bất hòa nơi nơi 
Sanh linh đau khổ đời đời 

Vì tâm bất chánh khó rời tham sân 
Cảm minh nguyên lý cơ tầng 

Sửa mình tiến hóa góp phần dựng xây 
Chẳng còn cảnh tớ với thầy 

Hòa đồng tiến hóa ngày ngày đạt thanh 
Chẳng còn lý luận đấu tranh 

Phần thanh giữ tiến thực hành đến nơi 
Chẳng còn ôm ấp lý đời 

Chỉ còn giải thoát tự rời tham sân 
Xét tâm rõ lý muôn phần 

Qui về một cõi tự lần đến nơi. 
 

Lương Sĩ Hằng 
Brossard, 10-05-1981 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

NGUYÊN ÐIỂN SIÊU NHIÊN 

TV VĨ KIÊN, KHÓA 4: QUY THỨC  (Cuốn 3) (tiếp theo) 

Bây giờ cảnh Trời thấy dễ lắm ; biết Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc ở Trung Thiên Thế 
Giới đây này, đi lên coi thử, ai không muốn đi ? Đi được không ? Không có trình độ, không đi 
được ! Cho nên, các bạn phải bỏ tất cả những cái động loạn của thế gian thì nhiên hậu các bạn 
mới đi lên đến chỗ đó, các bạn mới có cơ hội học trực tiếp, và các bạn có điển bộ đầu là các bạn 
có hào quang, thì nó hòa với hào quang của Thượng Đế ; hào quang vô cùng, tới đó, chỉ ban 
chiếu cho các bạn, các bạn chỉ thiếp thiếp nghe thôi, mà các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng ; 
không có đàm đạo nữa ; ngồi êm, thì tự nhiên các bạn được giải tất cả nghiệp tâm ! Đến ngày 
hôm nay, các bạn sơ sơ tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới cái quyền năng sẵn có của cả Càn Khôn 
Vũ Trụ phân tích từ nãy giờ, các bạn thấy các bạn có cơ năng đó, và có đủ quyền uy để phát triển 
đi tới cái quyền uy của Thượng Đế đã và đang ân ban cho chúng sanh hiện tại ; thì chúng ta cố 
gắng! Cố gắng làm cách nào ? Ngoi lên? hay chạy? Không ! Cố gắng buông bỏ! Buông bỏ cái 
tánh hư tật xấu, cái tập quán bất lương trong nội tâm quanh quẹo, không ngay thẳng, tự lường gạt 
: đó là bất chánh! Bỏ nó đi, không cho cái nào là hay hết! Lấy cái “Không” làm chánh, thì các 
bạn mới hòa với cái “Không” ở bên trên! Lúc đó cái hào quang vô cùng tận của Ngài mới chiếu 
cho bạn; bạn thấy sung sướng, ấm áp, nhẹ nhàng, và no ấm, không có bao giờ lo âu nữa ; hết sự 
lo âu nữa rồi! 

Rồi các bạn mới dòm về đời, còn mang thể xác phàm, “Hồi nào giờ tôi muốn quen ông này, quen 
không được ; mà tự nhiên sao ông đến với tôi ?” Có phải trình độ không? Trình độ bạn có thì 
những trình độ thanh nhẹ người ta đến với mình ; mà đến để giúp đỡ mình và khai triển mình ! 
Hồi trước mình không có ; bây giờ mình bạn bè đông, bây giờ mình anh, em đông ; tỉ, muội 
đông, trong tình thương yêu thân mật và thực sự tha thứ, chứ không có ghét nhau như xưa nữa ! 
Hồi xưa, nghe một chút, thấy một cái là nó đã ghét rồi! Bây giờ không có! Chọc nhau mà không 
thấy, không thấy nó động! Thì tại sao? Mọi người trở về tịnh rồi, đâu có nuôi dưỡng cái động mà 
kích động với sự động nữa ; không! 

Cho nên, càng ngày càng tu càng nhẹ ; cái địa vị các bạn càng ngày càng khác ; rồi tới những cái 
trí thức tột đỉnh của thế gian rồi, hết rồi, các bạn mới đi đến cái thông minh của Siêu Nhiên. Rồi 
những vị mà lai vãng với các bạn nửa đêm, trong lúc các bạn tác văn cũng có những bạn ở bên 
trên tới giúp đỡ các bạn, vui hòa với các bạn trong thanh tịnh. Rồi lúc đó các bạn mới tiếp xúc 
lần lần : “A, thấy bước đi tôi từ li từ tí, tôi thấy Trời Đất sắp đặt có rất tinh vi, có trật tự ; ngày 
nay tôi bạn bè rất đông, cả ba cõi ; kẻ đau khổ lại than vãn với tôi, mong tôi cầu xin cho họ, đội 
sớ dâng lên nhờ tôi chuyển lên Thượng Đế, tôi cũng làm điều này”. Đó ! “Kẻ vui hòa với tôi, tôi 
lại cảm kích, và tôi mới tác thi, tác thơ để đồng học, để đồng tiến ! Thương yêu vô cùng trong 3 
Cõi. Và không bao giờ tôi quên Thượng Đế, và không bao giờ tôi quên ơn của Ngài ! Ngài đã 
sắp đặt bao nhiêu kiếp cho tôi ; tôi đã quên Ngài, tôi tự phụ, tôi là thằng bất hiếu; tôi nhớ tôi là 
bất hiếu ; luôn luôn, luôn luôn là bất hiếu, chớ không có trung thành với Thượng Đế. Cho nên, 
phải lo tu để trở về với cái hạnh đó, và để thấy Ngài với tôi là một!”. Lúc đó chúng ta mới đưa 
vai ra gánh vác cùng Ngài, để xây dựng cơ đồ tâm linh hiện hữu của thế gian đang đắm chìm 
trong bùn nhơ hôi thúi.  



 

     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 6/14 
 
 
 

Mà chúng ta phải dày công. Chúng ta phải nhẫn hòa mới nhịn nhục ; và phải dấn thân vào đó để 
ảnh hưởng và lần dẫn huynh đệ chúng ta vượt khỏi cái bể khổ trầm luân tại thế này. Tất cả đều 
đang sống trong bể khổ trầm luân, chớ đâu có ai sướng đâu ! Các bạn lên trên núi này được nhẹ, 
có thanh khí, có lời giảng, có lời âu yếm truyền cảm trong tâm các bạn, và một  môi giới để đem 
sự linh cảm của Thượng Đế vào tâm của các bạn, các bạn cảm thấy sung sướng ! Nhưng mà đây 
rồi các bạn về đời, các bạn phải gánh vác những điều đó! Cái các bạn mượn thì các bạn phải trả! 
Các bạn thực hành như vậy trong bùn nhơ, trong sự kích động của thế gian, trong sự chê bai của 
thế gian, các bạn phải đưa vai ra gánh vác trong sự nhẫn hòa, nhịn nhục tối đa, các bạn mới tận 
độ chúng sanh theo ý nguyện. 

Từ khi các bạn rời đấng Cha Trời tới bây giờ, đã phát đại nguyện rồi, và quên đi, quên đi, không 
có biết. Ông Trời ông nhắc nó : “Ô, Con đã phát đại nguyện trước khi Con xa Cha, mà bây giờ 
sao Con quên? Con hoàn toàn không nhớ. Rồi Con đố kỵ, Con nghi là Thượng Đế là giả, không 
có thật”. Đó! quên cái đại nguyện của chúng ta là chuyện thường. Kiếp này chúng ta đã hứa với 
nhau ; rồi chết, luân hồi qua một cái xác khác là hoàn toàn quên hết rồi ; đâu có biết! Cho nên 
khổ lắm! Các bạn phải hiểu! 

Cho nên, giữ về tâm điển thì các bạn mới hy vọng còn nhớ được cái ngày thiêng liêng, giờ phút 
thiêng liêng chúng ta đã đàm đạo và khai mở về tâm đạo, và dẫn các bạn vào Điển Giới rõ rệt để 
các bạn thấy các bạn nhiều hơn. Sự dày công đó, ở thế gian được mấy, bao nhiêu người đã làm 
cho các bạn? Suốt cả một kiếp của các bạn, chưa có ! Ngày hôm nay, duyên lành đến với các 
bạn, ba cõi đang thầm thì trong tâm các bạn và để các bạn thấy, thể hiện ba cõi trong cái Tiểu 
Thiên Địa các Bạn đang trù trì làm chủ đây, các bạn mới thức giác, các bạn mới quý bạn nhiều 
hơn, và thương yêu bạn, thương yêu đấng Cha Trời, thương yêu vạn linh, và phát đại nguyện để 
xây dựng cho chính mình trong chu trình tiến hóa không ngừng nghỉ, mới thích hợp với cái sự 
thanh tịnh của Bề Trên. (còn tiếp) 

Đề tài suy gẫm 

Vô vi và tướng số 

Rồi hỏi, tại sao tu Vô Vi nó cải tiến, tướng số không làm gì được? Tướng số là nói trong cái căn 
cứ sanh, khắc của cái cơ tạng hiện hành; mà chúng ta cải tiến được cái cơ tạng hiện hành, thì đâu 
còn nữa ; thì càng ngày nó mới triển hạn, nó sống lâu hơn! Và khi nó lãnh nhiệm vụ rồi, đầy đủ 
rồi, nó mới bỏ xác, nó đi, thì nó không còn ân hận đời nữa, và nó thấy rằng nó tự thức, sung 
sướng vô cùng! Nhờ cái gì? Nhờ cái siêu khoa học ân độ! Mà cái đó là cái huyền bí, mắt phàm 
không thấy. Hành giả hành, hành giả mới thấy ; còn hành giả không hành thì không bao giờ thấy 
! Cái đó kêu bằng “Huyền bí”. Nó nằm hẳn ở trong cái thức : sự thấy nó thấy cái thấy, trong nội 
tâm của chính chúng ta. Ta thấy ta được cải tiến, nhưng mà người ngoài không thấy. Người 
ngoài nói : “Tôi đâu có thấy Anh cải tiến gì đâu ? Tôi thấy Anh ngu thôi ; tôi thấy Anh ngồi một 
đống!”. “Nhưng mà tôi không có sanh bệnh. Tôi không có bệnh tâm. Tôi không có ngại nghi. Tôi 
không có động loạn. Tôi không có khinh khi người khác. Tôi thấy tôi ăn năn tự sửa là chánh, là 
tôi được cải tiến rồi! Tôi biết, chớ làm sao Anh biết được!” 

TV VĨ KIÊN, KHÓA 4: QUY THỨC  (Cuốn 3) 
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THƯ TỪ LAI VÃNG 
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Thông báo video & Audio Tuần Lễ 08, 02-19-2023 
1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này: 
 
Đời Đạo 
https://youtu.be/dkM1UsZo2Nw 
 
2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này: 
 
Một vài hình ảnh tóm lược sinh hoạt năm 2022 cho Quỹ Cứu Khổ Ban Vui 
https://youtu.be/7owrh4bO4-4 
  
Ngày hôm nay chúng ta thương yêu được bao nhiêu người? Đó là đại nguyện có sờ 
sờ trong tâm 
https://youtu.be/jhK_Z1tdrOA 
 
Mỗi đêm mỗi cầu xin Bề Trên chứ không phải tới giờ thứ Bảy hay Chủ Nhật mới 
đi cúng chùa 
https://youtu.be/4_wR7XDN3g4 
 
Giới thiệu Shorts là những đoạn video ngắn không quá 1 phút: 
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts 
 
3. Radio Nam California Tuần Lễ 08 

Chủ đề: Trình Độ Hiểu Những Lý Thuyết - Nhạc: Không 
 

https://youtu.be/e6YYtkyUHuM 
 
4.  Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy: 
 
Tình Yêu Siêu Thoát - Thanh Mai 
 
https://youtu.be/c3YrHHcLXl0 
 
Ban video kính mời 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/dkM1UsZo2Nw
https://youtu.be/7owrh4bO4-4
https://youtu.be/jhK_Z1tdrOA
https://youtu.be/4_wR7XDN3g4
https://www.youtube.com/@vovionline/shorts
https://youtu.be/e6YYtkyUHuM
https://youtu.be/c3YrHHcLXl0
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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. 
Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin được thông báo đến các bạn đạo về nhân sự làm 
việc của Ban Chấp Hành của Hội có sự thay đổi về  chức vụ THỦ QUỸ : 
                    Thi Anh sẽ không đãm nhiệm chức vụ THỦ QUỸ nữa và cô Ngọc Huỳnh sẽ tiếp tục 
giữ chức THỦ QUỸ của Hội từ 10 tháng 2 năm 2023 đến hết nhiệm kỳ Hội Trưởng của tôi là 
đầu tháng Tư năm nay. 
                      Mọi đóng góp tài chánh cho HAHVVMNC xin các bạn đạo liên lạc với  
 
                       NGỌC HUỲNH số phone: 1(657)722-8881 
 
                       Hội rất cảm ơn sự đóng góp công sức phục vụ Bạn Đạo của Thi Anh trong thời 
gian qua. Chúc cháu Thi Anh luôn có nhiều sức khỏe - tâm thân an lạc tu hành tinh tấn hơn.  
 
                                                   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT- VẠN VẬT THÁI BÌNH 
 
HỘI TRƯỞNG HAHVVMNC  
LÂM HUỲNH MAI  
NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 2023 
 
 
 

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2023 
 

 Địa điểm Thời gian 
Khóa Sống Chung 

 Duyên Lành Đức Quốc 2023 
 

MK Hotel Rüsselsheim, Mainstr. 4-6, 
65428 Rüsselsheim, GERMANY 

26.05.2023 – 
29.05.2023 
 

Khóa Sống Chung 
 “HÒA HỢP” 

 
  

 

THIỀN VIỆN HAI KHÔNG 
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE 

(MỸ QUỐC) 
  

01.06.2023 -
04.06.2023 
 

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 
39 

“Tâm Thức Dồi Dào” 
 

 

Phuket,  
Thailand 

 

22.09.2023 – 
27.09.2023 
 

KHÓA SỐNG CHUNG 
HAWAI’I 2023 

Tình Thầy Tận Độ 
 

Hawaii 27.12.2023  - 
31.12.2023 
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THÔNG BÁO CỦA THIỀN VIỆN NHẪN HÒA 
 
 Olympia, WA 14 tháng 2, 2023 
 
Quý bạn đạo thân mến: 
 
Đầu năm Quý Mão 2023, Hội Ái Hữu Vô Vi Friendship Association in Washington State 
(HAHVV-WA)  bất ngờ vui mừng nhận đuợc thông báo từ Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) chính 
thức chấp thuận cho Hội được bảo lãnh bạn đạoTrần Minh Chánh (TMC) lưu trú làm việc tại 
T/V Nhẫn Hòa theo diện tôn giáo R1 (Religious Worker). HAHVV-WA (bao gồm T/V Nhẫn 
Hoà) hân hoan chia sẽ tin vui nầy với tất cả quý bạn đạo Vô Vi toàn thế giới nói chung và Vô Vi 
tại Mỹ và Việt Nam nói riêng, vì đây là lần đầu tiên USCIS chấp thuận cho hội thiền Vô Vi mình 
bảo lãnh 1 người từ nước ngoài (Việt Nam) đến Mỹ làm việc theo diện tôn giáo.  
 
Đây cũng là tiền lệ sẽ thuận tiện cho HAHVV-WA và các HAHVV khác tại Mỹ (và cả Canada 
cùng các quốc gia khác) khi có nhu cầu bảo lảnh b/đ từ nơi khác (Việt Nam, Úc, Âu Châu, v.v.) 
sang Mỹ. 
 
Việc bảo lảnh b/đ TM Chánh là một tiến trình dầy công, đầy khó khăn và thử thách trong 
suốt hơn 2 năm qua vì đây là trường hợp đầu tiên và b/đ Vô Vi không ai có kinh nghiệm (có 
nhờ Luật sư về immigration hầu như từ chối !!),  gần như tuyệt vọng, nhất là khi nhận được 
thông báo USCIS có ý định bát đơn (NOID – Notice of Intent to Deny) hơn 6 tháng trước đây. 
Tuy nhiên, bất chấp tình huống khó khăn đến mức tưởng chừng không còn chút hy vọng, 
b/đ trong vùng Tây Bắc (HAHVV-WA) vẩn một mực kiên trì cùng nhau làm việc hết mình, 
“tận nhân lực tri thiên mệnh”.   
 
Anh HT VT Phú luôn luôn theo sát, nhắc nhở và động viên mọi người với niềm tin không 
đổi.  Anh GS VT Sơn viết đáp trình bày mạch lạc với những chứng từ tỉ mỉ, anh NS NB Hùng 
luôn vui vẻ góp ý xác thực, hổ trợ viết lách khéo cho công việc giờ thứ 25; TM Quyên và HT 
Khanh cùng a DL Căn và dĩ nhiên anh cựu HT NT Vượng luôn có mặt hết tâm tình hổ trợ 
mọi việc trong khả năng.  Bề trên cũng chuyển trong giờ phút cuối một số bạn bè có nhiều 
kinh nghiệm về luật di trú tận tı̀nh giúp đở, đặc biệt nhất là anh Phillip Long và cùng với 
Luật Sư Trần Hải Đức, trong dịp anh từ VN sang Seattle thăm con và viếng thăm TVNH.  
Trong diển tiến, rất nhiều b/đ quan tâm góp ý cùng hổ trợ điển quang, gồm cả huynh Trần 
Đình Long, anh Trần Ngọc Dũng và anh Trần Tân trong tình thâm, và nhiều bạn khác có 
nhắc đến trong cuối thư. 
 
Anh chị em cùng anh VT Sơn chỉ biết vui cười nhẹ nhàng, chia sẻ khi hoàn thiện thư trả lời 
NOID như sau: “trường hợp của TM Chánh này, nếu có kết quả, chỉ có Trời độ mới được thôi 
!”. 
Vì vậy, khi nhận được thông báo kết quả chấp nhận từ USCIS, mọi người đều hết sức vui 
mừng trong ngạc nhiên và cảm động, cùng cảm nhận sự thiêng liêng mầu nhiệm của sự 
quang chiếu và  ân độ của bề trên.  Quả là “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân” ! 
 
HAHVV-WA và  b/đ TM Chánh chân thành cảm ơn tình thương mến của huynh đệ tỷ muội 
bạn đạo Vô Vi khắp nơi đã hướng tâm đóng góp điển quang cùng công sức và tài chánh, đã giúp 
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cho sự xây dựng và phát triển của TVNH càng ngày càng thanh nhẹ, ổn định và tốt đẹp hơn.  Kết 
quả thành công của trường hợp TM Chánh là một minh chứng do sự đoàn kết Vô Vi. 
 
Kính thư, 
Vương Thanh Phú & Ban biên tập TVNH 
Hội Trưởng, HAHVV-WA 
 
P.S.: HAHVV-WA chân thành cảm tạ quý bạn đạo sau đây và nhiều b/đ khác đã phát tâm hổ trợ  
điển quang, góp công, góp sức, góp tài chánh cho TVNH và trường hợp của TM Chánh trong 
thời gian qua: 
 
Bạn đạo USA: 
- Miền Nam California: 
gđ huynh trưởng Trần Đ Long & chị Mỹ 
Quyên, ac Trần Tân-Lan, ac Trần N Dũng-
Hoa, ac Nguyễn  Sang-Hoa, anh Hà, chị Bình 
Minh, chị Yến Lưu, anh Phạm N Quất, ... 
- Oregon: ac Khổng V Cúc, anh Bùi Thìn. 
- Hawaii: ac Trịnh Cường-Hoa & chị Cẩm Tú. 
- Virgina: chị Đoàn M Nguyệt. 

Bạn đạo USA: 
- Washington: ac Nguyễn Trọn-Tuyết, chị 
Kolb Tú, ac Hùng-Thảo, ac Vương T Liêm-Vi, 
chị Hoàng Thủy-Thắm. 
Bạn đạo Canada:  
- Vancouver-BC: ac Trần N Linh-Oanh. 
- Calgary-AB: chị Út Lỳ, chị Giải Minh. 
- Montreal-PQ: anh Hồ Hoàng. 

 
Hiện tại HAHVV-WA đang hoàn tất công việc hợp thức hóa giấy tờ để b/đ TM Chánh làm 
việc chính thức thêm 3 năm tới tại TVNH, Olympia.  
  
Mọi ý kiến đóng góp và giúp đở T/V Nhẫn Hòa xin vui lòng liên lạc 
email  TvNhanHoa1986@gmail.com  or  Tel: 360-209-2112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:TvNhanHoa1986@gmail.com
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin quý bạn đạo thiền hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo  
TRẦN BÁ TRƯỜNG sinh ngày 25 tháng 11 năm 1936 tại Vĩnh Long Việt Nam, 
mất ngày 12 tháng 2 năm 2023  tại Houston, Texas hưởng thọ 87 tuổi (AL) được 
siêu thăng tịnh độ. 
 
Gia đình bạn đạo TRẦN BÁ TRƯỜNG thành thật cảm ơn quý bạn đạo. 

 
 
To My Fellow Vovi Members/Thưa Bạn Đạo VôVi, 
 
It is with immense sadness and immeasurable sorrow that I, on behalf of my family, inform you 
the loss of our beloved father, Mr. Trần Bá Trường, at the age of 86. Having been active in 
organizing several VoVi Conventions in Las Vegas; Pattaya, Thailand; the Bahamas, etc. 
throughout the 80's and 90's, he lived a beautiful life enriched with the words of Masters Tám 
and Tư. Until his final moments, he continued to devotedly uphold and practice their teachings. 
He passed away peacefully, surrounded by his entire family, on Sunday, February 12, 2023. We 
would like to request that you share this heavy-hearted announcement to all of our fellow VoVi 
members worldwide, so that he can be kept in their prayers. 
 
Với nỗi buồn mênh mông và đau lòng vô hạn, tôi với các anh chị em của tôi thông báo cho bạn 
đạo Vôvi về sự qua đời của người Cha yêu quý của chúng tôi, Ông Trần Bá Trường, 86 tuổi.  Ba 
của chúng tôi đã tích cực tổ chức một số Đại Hội VôVi ở Las Vegas, Pattaya, Thái Lan, 
Bahamas, v.v. trong suốt thập niên 1980 và 1990 và Ba cũng sống một đời tốt đẹp được đề cao 
bằng lời của Thầy Tâm va Ông Tư. Cho đến những giây phút cuối cùng, Ba vẫn tiếp tục tận tụy 
giữ gìn và thực hành những lời dạy của Ông Tám va Ông Tư. Ba đã qua đời cách thanh thản 
được bao quanh bởi toàn thể gia đình yêu thương vào Chủ Nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2023. Gia 
đình của Ông Trần Bá Trường kính mong quý Anh Chị chia sẻ thông báo đau lòng này đến tất cả 
bạn đạo VôVi trong thế giới để Ba của chúng tôi được nhớ đến trong lời cầu nguyện của mọi 
người bạn đạo. 
 
Thank You/Cám ơn, 
Trần Thanh Tùng (Tony), MD 
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