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Mục Bé Tám từ 26/07/97 đến 1/08/97 

Copyright 2007 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị 
tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo 
Tâm 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) Bộ đầu khai mở là sao  ? 
2) Phân tách thời cuộc có lợi ích cho tâm thân hay không  ? 
3) Linh khí do đâu hình thành  ? 
4) Sự hòa hợp do đâu hình thành  ? 
5) Khối óc loài người chứa cả trăm tỷ tế bào để làm gì  ? 
6) Tại sao người đời hay ước nguyện được nhiều sự may mắn, nhiên hậu mới chịu tu  ? 
7) Thân tình tái ngộ là sao  ? 
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1) Olympia, 26/07/97 2  :10 AM 
Hỏi  : Bộ đầu khai mở là sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa bộ đầu khai mở là ý thức rõ ràng luồng 
điển phát triển đi lên, tâm trí khai mở lớn rộng, rất 
dễ hòa tan với các giới, không còn nuôi dưỡng tâm 
thức mê và chấp nữa 
  Kệ  : 
 Cảm thông nguyên lý tiến tâm vừa 
 Chẳng có si mê chẳng có ưa 
 Trễ nải không còn tâm ứng phó 
 Bình tâm thanh tịnh tiến thân vừa 
 

2) Olympia, 27/07/97 5  :00 AM 
Hỏi  : Phân tách thời cuộc có lợi ích cho tâm thân 
hay không  ? 
 
Ðáp  : Thưa phân tách thời cuộc chỉ tạo động cho 
tâm thân. Việc bên ngoài để cho bên ngoài phát 
triển tùy theo sự kích động và phản động của chính 
nó. Người tu thiền phải giữ luật, chuyện ngoài tai bỏ 
ngoài tai, không nên đem vào tâm, chỉ có giải thì 
mới tiến, bằng không thì sẽ lận đận suốt kiếp không 
thông 
   Kệ  : 
 Chèo thuyền rãnh rổi gát cây chèo 
 Gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo 
 Uyển chuyển không ngừng tâm thức giác 
 Ðộng rồi cũng vậy chẳng còn theo 
 

3) Olympia, 28/07/97 4  :50 AM 
Hỏi  : Linh khí do đâu hình thành  ? 
 
Ðáp  : Thưa linh do tinh khí thần sung mãn quân 
bình phát triển tâm linh, mặt mày tươi sáng, khai 
khẩu thuyết chơn ngôn vô quái ngại, liên hệ với sự 
tự nhiên và hồn nhiên của Trời Ðất, bố thí chơn 
ngôn bất cứ lúc nào 
  Kệ  : 
 Thực hành phát triển ý thâm cao 
 Thức giác tâm tu rõ nhiệm mầu 
 Phước đức tràn đầy không bận rộn 
 Tâm tư thanh tịnh chẳng còn đau 
 

4) Vancouver, 29/07/97 5  :50 AM 
Hỏi  : Sự hòa hợp do đâu hình thành  ? 
 
Ðáp  : Thưa sự hòa hợp do sự hiệp khí cùng Trời 
Ðất hình thành, tự khai thông trí tuệ, qui nguyên 
thiền giác, lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt 
  Kệ  : 
 Trí tâm phát triển vô cùng tận 
 Sáng suốt minh tâm tự tiến lần 
 Giao cảm không ngừng tâm thức giác 
 Bình tâm học hỏi tự mình phân 
 

5) Vancouver, 30/07/97 2  :35 AM 
Hỏi  : Khối óc loài người chứa cả trăm tỷ tế bào để 
làm gì  ? 
 
Ðáp  : Thưa khối óc loài người là một ánh sáng liên 
hệ với càn khôn vũ trụ, thâu phóng liên tục không 
ngừng nghỉ. Khi bế tắc sự liên hệ nầy thì hồn phải 
lìa xác, một là tiến hóa cõi trên, hai là thọ tội tại cõi 
âm tùy theo luật nhân quả của mỗi phần hồn khác 
nhau 
  Kệ  : 
 Ðiển thanh chuyển hóa khắp toàn cầu 
 Hổ trợ giải mê chuyển hóa mau 
 Thức giác không còn mê loạn tưởng 
 Thực hành tiến hóa lại càng mau 
 

6) Vancouver, 31/07/97 5  :50 AM 
Hỏi  : Tại sao người đời hay ước nguyện được nhiều 
sự may mắn, nhiên hậu mới chịu tu  ? 
 
Ðáp  : Thưa người đời sống nhờ mắt mũi tai miệng, 
hướng ngoại muốn có tạo tham, khó tu khó hòa. 
Nhiều người tham gia tu thiền một thời gian rồi 
cũng chán vì chưa thấy rõ chính mình, tự tạo khổ 
mà không hay 
  Kệ  : 
 Tham lam tình thế lại không may 
 Tạo gió tạo mưa mất dịp may 
 Gieo rắc chơn hồn thêm động loạn 
 Khó ăn khó ngủ tạo lầm thay 
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7) Vancouver, 01/08/97 3  :15 AM 
Hỏi  : Thân tình tái ngộ là sao  ? 
 
Ðáp  : Thưa thân tình tái ngộ là hành giả trở lại nơi sáng lạng, vô sanh bất diệt, nơi đó là nơi nguồn gốc 
của tâm linh 
 
  Kệ  : 
 Trở về thấy rõ hành trình có 
 Xuất phát ra đi chẳng dặn dò 
 Ðời đã thấm nhuần trong thức giác 
 Hồn tu tự tiến chẳng còn lo 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 
Hỏi: Thưa ông Tám, những ông thầy viết lại kinh sách họ dựa theo những cái lý mà họ nghe lại 
những cái lời của đức Phật nói ra, họ tô đậm thêm hay làm ra những lời lẽ có tính cách cảnh giác 
những người còn sống, như vậy cũng là một việc bổ ích lắm chứ? 
Ðáp: Cái đó cũng một việc bổ ích, mở, kêu bằng giải khuây, giải trí lành mạnh cho những kẻ tu hành, 
những người nhập môn tu đó thôi. Chớ còn cái hành pháp nó lại khác, hành pháp nó trực chỉ mở ra cho 
nó, cho nên phải cắt nghĩa cái ảnh hưởng của ngài, ngài đã tu khổ bằng cách nào ngài mới đạt được. Thì 
bây giờ chúng ta tu, chúng ta phải hành con đường ngài đã đi và đang đi, chớ nhiều người tôi thấy phần 
đông người ta đi vô chùa này kia kia nọ, rốt cuộc họ nghe họ chỉ ỷ lại mà thôi. Họ nói phải nhờ Phật độ 
chứ không biết phải làm sao, họ tự chôn cái sáng suốt của họ. Thành ra đằng này mình không chịu cái đó, 
mình phải đi tới cái nào mà ngài đã đạt được thì mình đi tới. Kinh A-DI-ÐÀ cũng như là phương tiện giải 
trí lành mạnh để cho tâm trí người tu hành bớt bận rộn vậy thôi, chứ thực tế là mình phải hành để tiến tới 
gần ngài, lúc đó mình mới biết rằng Ðức Phật đã dìu dắt và đã để lại những lời nói chân thật để cho mình 
mượn đó mà mình tiến lên. Mình phải hành mới được, còn nhiều người không hành, nghe mà làm không 
được, nó chỉ giúp đỡ giải trí vậy thôi, đọc để giải trí vậy thôi chứ không có làm gì được hết. 

== 
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN 

 
Mái xanh vách đỏ nối liền 

Rừng xanh tươi đẹp, thanh huyền đẹp xinh 
Cỏ cây vui sống hợp tình 

Trong vòng trật tự nguyên linh cảm hòa. 
 

Cùng chung vui sống một nhà 
Tứ phương quy tụ, chan hòa tình thương 

Thâm tâm niệm Phật mở đường 
Giúp người tiến hóa, tạo gương thế trần. 

 
Mỗi người đóng góp một phần 

Thanh thanh trược trược tiến lần dự tu 
Cùng chung phá chấp giải mù 

Thương yêu tha thứ, trùng tu hoài hoài. 
 

Ước mong sớm đạt liên đài 
Pháp thân nhẹ nhỏm hai vai nhẹ nhàng 

Càn khôn vũ trụ pháp tràng 
Chiếu ban thanh điển mở màn khai tâm. 
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Thực hành khai triển siêu âm 

Thức hồn, sanh chúng tự tầm đường đi 
Cha Trời ban lệnh uy nghi 

Khuyên con thức giác kỳ ni đạt thành. 
 

Chuyên lo tự thức, tự hành 
Trở về Nguồn Cội em anh chung nhà 

Bỏ đi ý niệm ta bà 
Quy không thanh đạt, chan hòa tình thương. 

 
Thức hồn khai triển đôi đường 

Trong đời có đạo, tạo gương thế tình 
Trược thanh tự cảm, tự minh 

Chơn tình khai sáng, nguyệt tinh cảm hòa. 
 

Càn khôn thành lập bởi Cha 
Chữ hoà, chữ hiếu ban qua đạo đời 

Thức tâm minh cảm hợp thời 
Quân bình sống động về nơi an toàn. 

 
Đường đi khai triển nhiều màn 
Tự mình gánh vác, tự bàn, tự tu 

Chẳng còn nuôi dưỡng ý mù 
Tâm thân giải tỏa, đường tu rõ ràng. 

 
Cộng đồng ba cõi luận bàn 

Xét mình, hiểu họ tạo an thế tình 
Tâm lành quán xuyến địa linh 

Giúp hiền tiến hóa, tâm minh hơn người. 
 

Hoa thanh đua nở vui cười 
Khí thanh tràn ngập, người người an vui 

Tự mình phát nguyện rèn trui 
Về đây an hưởng, rõ mùi đạo tâm. 

 
Siêu hình ấn chuyển uyên thâm 

Giữ lòng thanh sạch, diệu tâm cảm hòa 
Trở về chất phát thật thà 

Thực hành là chánh, ta bà lại không. 
 

Tự mình khai triển một vòng 
Quy không ngộ pháp, thiên tòng ban khai 

Bền tâm vững chí tiến hoài 
Giải mê phá chấp, chẳng đày tâm thân. 

 
Thiên cơ báo hiệu nhiều lần 

Hiền tu, hiền tiến, hiền phân đạo đời 
Kính bái 

LƯƠNG SĨ HẰNG 
(Khóa 4: Nguyên Điển, t/v Vĩ Kiên 

ngày 13/5/1986) 
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Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Canada 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Canada xin thông báo việc bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ mới : 
  
Ngày chủ nhật 6 tháng 5 2007 bạn đạo đã họp tại trụ sở hội và bầu ra đại diện cho 4 năm tới 2007-2011 với thành 
phần như sau: 
 

- Hội trưởng : Phan Cao Thăng 
- Phó hội trưởng nội vụ : Phạm Anh Tuấn 
- Phó hội trưởng ngoại vụ : Hồ Thanh Hoàng 
- Tổng thư ký : Lương sĩ Thường 
- Thủ Quỹ : Lê Minh Cảnh 

 
Kính thư 
HAHVV Canada 
2590 Allard St. 
Montreal – Qc –H4E 2L4 
phone: 514-7667623 
 

THƠ 
         Bốn mươi năm, 
 
Bốn mươi năm, không ngừng truyền Pháp, 
Vết hằng in dấu bác tuần Thân, 
Mạng Sứ chưa xong, chưa viên mãn, 
Cố dìu con trẻ thoát Trần gian. 
 
Ðắm mình trong chốn bụi trần thế, 
Mặn ngọt chua nồng đắng chát cay, 
Nhục-Ô, Nặng-Trược không từ khước, 
Ôm hết vào lòng chẳng thở than. 
 
Lê gót Năm Châu, không dừng bước, 
Lượm lặt từng “Con” rãi rác rơi, 
Duyên Lành bao kiếp nay kết hợp, 
Tâm linh hội tụ tiến Thiên Ðàng. 
 
Quặn lòng con trẻ còn mê mụi, 
Tham-Sân còn nặng, HỒN vương vấn, 
Ðau lòng MẸ-ÐẤT, khổ CHA-TRỜI , 
Ngậm đắng nuốt cay, vẫn im hơi. 
 
Thiên cơ dồn dập, tuổi càng cao, 
Nghiệp Trần đầy dẩy, lòng nôn nóng, 
Quyết tâm giải tỏa đúng kịp thời, 
Thiên Ðàng họp mặt thoả lòng son. 
 
Ho Hue 
Kính tặng THẦY ngày “MOTHER DAY” 
May 13, 2007 
 
 

             TINH KHẨU 
Tứ hoằng thệ nguyện tu sẽ thành 
Hành bồ tát đạo tái sanh thân 
Pháp thân hiển hiện muôn ngàn cỏi 
Sen nỡ nhờ tu niệm phật lành 
Thiền tâm hư huyển tâm không sáng 
Vạn cảnh giai không tỉnh giác ta 
Thân này giả tạm tu nhờ nó 
Tâm định nhờ thiền giới huệ thanh 
Tự mình quy phật theo chơn lý 
Khai thị ngộ nhập phật tri kiến 
Tu thiền nhập thất tâm không tạo 
Phật cứu muôn người giải thoát đau 
Hoằng truyền chánh pháp cho muôn loại 
Ðại nguyện hoằng thâm khắp mọi nhà 
Soi hồn ắt rỏ thiên cơ tiến 
Tất cả do mình quyết tâm tu 
Nhập pháp giới tánh pháp vô vi 
Nhơn không duyên không cười nhắm mắt 
Co lưỡi kề răng cười không nói 
Thật thà chất phác thị phi thôi 
Ðêm đêm tịnh tọa hòa vũ trụ 
Phát triển điển năng tu tiến nhanh 
     Trí huệ vô vi bình chánh sài gòn 4-5-2007 
                                     ==== 
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   Kinh A DI ÐÀ VÔ VI 
 
Ðêm ngày tụng Di Ðà 
Bằng hán tự sâu xa 
Nghe kinh không hiểu chử 
Thanh điển thật còn xa 
 
Ðêm ngày tụng Di Ðà 
Tu hành đi tới đâu 
Soi hồn trong bản thể 
Khai thông tiểu thiên địa 
Ðêm ngày tụng Di Ðà 
Ðiển quang chánh soi tà 
Miệng đọc chấn động lực 
Bộ đầu rần sáng lên 
 
Ðêm ngày tụng Di Ðà 
Hiểu biết về tâm linh 
Lấy cái điển ta xét 
Aạm thanh Phật tái hội 
Mỡ trí người lắng nghe 
Ðêm ngày đọc lấy le 
Cầu ân trên siêu độ 
người sống và người chết 
chỉ ở thế gian thôi 
 
đêm ngày tụng Di Ðà 
người có điển đi lên 
chuyển hoá bằng cách nào 
đi lên trên thượng từng 
 
đêm ngày tụng Di Ðà 
chạy ngay về bản thể 
phần hồn mình hưởng ngay 
nguyên lý âm thinh điển 
 
đêm ngày tụng Di Ðà 
cảm động lòng người ta 
như mẹ ru ơi à 
nam mô A Di Ðà 
 
đêm ngày tụng Di Ðà 
chấn động lực vang xa 
nam mô A Di Ðà 
thực hành chát phác a 
 

luồng điển ông Tư sáng 
luồng điển ông Tám soi 
mở tung bộ đầu u 
sáng choang sáng choang choang 
   5 Thành củ chi 5-5-2007 
                 === 
          NHỚ THẦY 
Thầy ơi ! Con vẫn nhớ Thầy ghê, 
Nhờ Thầy chỉ lối dẫn con về, 
Bạn đạo chúng con nguyền một dạ, 
Theo Thầy hành pháp đặng về quê 
Năm năm, tháng tháng, Thầy lao khổ 
Vì đàn con dại quá bối bê 
Hôm nay đảnh lễ, Thầy chứng giám 
Cho lũ con thơ bớt não nề. 
           Quảng Nam, 03-12-2006 
              Hào Quang Nguyên. 
                      == 
             SAPA CẢM TÁC 
Lên đường về Bắc thỏa lòng mơ 
Trãi bao năm tháng mãi đợi chờ 
Năm ngày hội ngộ mừng vui lắm 
Một buổi tao phùng vẽ nên thơ 
Chào mừng bạn đạo về đông đủ 
Cúi lạy Ðức Thầy chứng tâm thơ 
Hành giả Vô Vi Nam Việt tiến 
Ðẹp dạ Thầy yêu, vô bến bờ. 
           Quảng Nam, 03-12-2006 
              Hào Quang Nguyên. 
                   === 
              SỬA SAI 
Say sưa sai sửa, sửa sai, 
Siêu siêu sống sống sẽ xoay sợ sệt. 
Sống sai xao xuyến suy sụt, 
Sao sống, sao sửa, sao xa, sao sái. 
Sự si, sự sợ, sự sai, 
Sức sống xanh xanh say say sẽ sửa. 
Xa sỉ sẽ sai suy sút, 
Soay sở sẽ siêng, sống sự siêng sửa. 
        Nam Mô A Di Ðà Phật, Thông Hải 
              Hoàng Kiệt, 11/15/05

H ƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính nhờ Quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cha của bạn đạo Nguyễn Thị Thanh Liệp là ông 
Nguyễn Văn Châu tự  Nguyễn Văn Lộc sinh năm Mậu Dần mất lúc 15giờ ngày 28-04-2007 (tức 12 tháng 
3 Đinh Hợi), hưởng thọ 70 tuổi được siêu thăng tịnh độ. Xin chân thành cám ơn. 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
 

ÐẠI CƯƠNG PHÁP THIỀN VÔ VI 
 

Trên mảnh đất chúng ta đang lưu trú , dù ở đâu con người cũng đang đối diện với chính mình , tư 
duy ở mọi góc cạnh của cuộc đời , để tìm cho mình một nếp sống hợp lý nhất . 

Nhân sinh quan của con người thay đổi tuỳ hoàn cảnh , tuỳ thời gian , thế kỷ chúng ta đang sống 
có nền văn minh cực thịnh , văn minh chừng nào có bệnh lạ càng hoành hành con người nhiều chừng nấy . 
Vì thế phương tiện nào giúp con người khoẻ mạnh từ tâm lẫn thân đều được người ta hưởng ứng và thực 
hành , theo chiều hướng đó chúng ta thử bàn đến pháp thiền vô vi . 

Tại miền Nam đất Việt , hơn nửa thế kỷ qua có xuất hiện một phương pháp thiền kỳ diệu , thường 
gọi là : Pháp Lý Vô VI Khoa Học Huyền Bí Phập Pháp ( viết tắt là pháp Thiền Vô Vi ) . Pháp thiền được 
truyền bá có giới hạn để giúp người thân thực hành để tự trị bịnh có giàu cơ hội phát triển tâm linh  , 
nhưng hôm nay qua một nửa thế kỷ lao lách trong dân gian , pháp lý đã được nhiều người hữu duyên đón 
nhận như là món quà quý không thể thiếu trong cuộc sống bon chen ở thế hệ chúng ta và đã lan tràn khắp 
nơi trên thế giới . Vì thế chúng ta muốn thông tin nhanh đến mọi người thử nghiên cứu qua thực hành để 
chúng ta nhận xét xem có phải là pháp hữu ích cho quần chúng hay không ? 

Pháp thiền rất đơn giản , không màu mè tôn giáo , không nội qui , không tổ chức thành đoàn thể , 
không phân biệt màu sắc , trường phái chi phái ai hành cũng được . Vì chúng ta hiểu được rằng , mọi sinh 
hoạt của con người là do khối óc , hệ thần kinh ; pháp Thiền Vô Vi nầy nhằm khôi phục nó , xiển dương 
nó và cho chúng ta sức khỏe dồi dào , tinh thần minh mẫn và có trực giác tính cao , pháp không lệ thuộc 
vào đoàn thể , chính trị hay tôn giáo nào , chúng ta không phải nghe mệnh lệnh ai . 

Pháp Thiền Vô Vi là quây vào mình sửa chữa nội tâm ; lo sửa lại tổ chúc bên trong bản thể từ tâm 
lẩn thân , khi tổ chức bên trong ta ổn định thì nhìn ra bên ngoài mọi bề đều có trật tự. 

“ Chỉ  ta sai không ai sai  
Ta sai ta phải sửa ngay lấy mình “ 
Vì thế tinh thần hòa ái dể nẩy sinh với mọi người , chúng ta “ hòa với tất cả và học nơi tất cả “ . 
Chúng ta đã thấy , tài liệu nghiên cứu về thiền không thiếu để cho con người nghiên cứu , còn dạy 

cho chúng ta thực hành thì rất hiếm . 
Ở đây chúng ta trực chỉ thiền chứ không lý thuyết nữa . Chúng ta biết thiền là làm việc cao cấp , mới có cơ 
may cải sửa tòan diện con người của chúng ta . 

Thiền không phải là thụ động mà sinh động bậc nhất , mới mở được kinh vô tự , là hệ thống thần 
kinh trong bản thể ta , kinh đấy mới là kinh thật ( chân kinh ) còn mở cuốn kinh có chữ ra đọc ( hữu tự ) là 
kinh giả . Vô tự mới là kinh thật . Muốn mở kinh vô tự phải làm việc cực động . Mà cực động là trở về hư 
không vắng lặng ; cực tịnh là thanh tịnh thì huệ mới phát . 

Pháp thiền ở đây có pháp - SÔI HỒN - nhằm phát huy chấn động lực toàn thân , mở hệ nảo - hệ 
thần kinh . PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN cũng chấn động lực mạnh như giông bảo bên trong thanh 
lọc giải trược khí . THIỀN ĐỊNH – qua hai chấn động trên khi thiền mới định được . Cực động là cực tịnh  
. 

Với ba pháp báu này đã bí truyền thời xưa giờ đây được phổ truyền , để người nào có duyên hiểu 
được và hành được thì phước vô cùng . 

 
Đã gọi là pháp báu , người nhận được chỉ lo hành chứ không lo giành với ai . Vì chúng ta hiểu : ai 

nói cũng hay , nhưng người không thực hành là người không hay . Nhưng sở dĩ muốn truyền ra như là một 
thông tin vì chúng ta đã hưởng được món quà quý trời ban “ Thiện duyên nan ngộ “ cũng muốn bộc bạch 
vô vụ lợi với mọi người với tinh thần vay pháp trả pháp . Ở đây không có tổ chức thành đoàn thể , nên 
không cần con số đông , chỉ mong mọi người hành để có sức khỏe trí tuệ mẫn cán để phục vụ điều gì mình 
mong muốn . Ở đây chỉ giúp cho ta một cổ xe tốt rồi chúng ta muốnlái đưa ta về mục đích nào tùy ý ! 

Với tinh thần phóng khoáng đó  đem lại lợi ích quá nhiều cho ta ; tại sao ta không thực hành thử 
xem sao ? Mỗi ngày chúng ta chỉ để ra nữa giờ hoặc một giờ lúc ban đầu để hành pháp , nếu có lợi thì tiếp 
tục , ai trong chúng ta cũng cần sức khỏe  , sức khỏe qúy hơn vàng , sức khỏe là đầu mối cho mọi sinh 
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hoạt của chúnh ta . Mà pháp nào giúp ta có sức khỏe thì pháp ấy là pháp của chúng ta , ta thực hành cho 
ta. 

Thử thực hành có kết quả rồi mới tin gọi là chánh tín ; còn nghe nói mà tin ngay là mê tín .  
Bao nhiêu năm chúng ta bị dối gạt nhiều rồi giờ đây chúng ta không thể mê tín được . Chúng ta 

thực hiện trong sự thông minh nhận định chân xác , chứ đừng để người khác ru ngủ chúng ta . 
Chúng ta độc lập với mọi người , không lệ thuộc nơi người truyền pháp , chúng ta chỉ học hỏi qua 

thực hành và những người cùng thực hành mà thôi . 
Với trào lưu hiện giờ , con người đã văn minh về mọi mặt , tâm linh cũng vậy , những người lảnh 

đạo cũng vậy ; biết nhiều hiểu rộng . 
Muốn giáo dục con người hoặc là trồng người phải chú ý đến khối óc và hệ thần kinh - lấy nguyên 

khí của vũ trụ để xây dựng con người có tinh thần tự chủ cao mới thắng được mình làm chủ được mình 
mới có tinh thần đạo đức . 

Theo trào lưu tiến hóa của nhân loại những nhà lảnh đạo có nhiệm vụ xậy dựng nền tảng ý thức 
cho dân , giúp dân có niềm tin , có hướng đi ; người ta không khỏi chọn lựa những phương tiện dẩn tiến 
tâm linh cho nhân sinh đất Việt có một nền tảng căn bản đạo đức ; một phương thức thực hành thiết thực 
để đạt mục tiêu xây dựng thể xác khỏe mạnh và tâm linh sáng suốt . 

Người ta sẽ chọn một trong những đường lối hiện hữu nên không khỏi xét đến pháp thiền vô vi 
như là phương pháp nội tại – vì nó phát minh từ mảnh đất yêu qúy này, nhưng cũng không kém phần 
khách quan . 

 
1. Pháp Thiền Vô Vi do người Việt Nam sáng lập : cụ Đỗ Thuần Hậu người huyện Lai Vung – Sa 

Đéc , pháp được truyền bá khắp cả nước , nơi nào cũng có người thực hành – nhưng chưa được 
công khai ; ngày nay được truyền rộng khắp năm châu , dược nhiều giống dân chủng tộc , chánh 
tín , tôn giáo khác nhau cùng nghiên cứu và thực hành đưa đến kết quả mỹ mãn cả về thể xác lẩn 
tâm linh . 
Hiện người truyền bá pháp thiền vô vi này là thiền sư Lương Sĩ Hằng . 
 

2. Có tính khoa học : 
Thế kỷ hai mươi mốt là thế kỷ của tâm linh vượt lên trên khoa học hiện đại , cho nên nếu pháp 
thiền thiếu khoa học tính thì sẽ không được những người hiểu biết , nhà khoa học và những người 
có trình độ tâm linh cao thực hành . 
Do tính thực tiển nên pháp giúp cho mọi người , mọi trình độ thấy được gía trị nên ai cũng cần 
thực hành để giúp mình có sức khỏe dẻo dai có đầu óc sáng suốt , thăng tiến về mọi mặt thể xác 
lẩn tâm linh . 
Đường lối nào cũng giáo dân vi thiện , pháp giúp cho dân hành thiện qua thực hành , chớ không 
nói suông . 
 

3. Không mâu thuẩn với mọi đường lối khác : 
Pháp Thiền Vô Vi là hành pháp chớ không giành pháp , cho nên hòa hợp được mọi pháp khác , 
mọi chánh kiến ,  dân tộc ,  trường phái đều hành được trong tinh thần cởi mở và tôn trọng lẩn 
nhau . 

4. Tinh thần đồng đẳng : 
Mọi trình độ đều hành được không phân biệt sang hèn , mọi tầng giới trong xã hội đều hành được 
và quý trọng như nhau . 

5. Hiệu qủa cao : 
Quan trọng nhất là tính hiệu quả cho mọi hành giả - ai chịu hành đều có kết quả tốt , tuỳ 

theo công năng hành nhiều hay ít , trị được mọi bệnh nhất là sửa được thói hư tật xấu . 
Do những yếu tố đặt thù nêu trên pháp được mọi người mến chuộng . Hy vọng chúng ta là 

những người may mắn , hiểu được và có duyên hành được thì quý biết bao . Chớ tin ngay , tin vội 
mà không có lý trí phán đoán thì pháp thiền chỉ là liều thuốc mê ru ngủ con người . 

Còn ở đây qua thực hành có kết quả rồi mới tin nên chúng ta không bị ai lường gạt . 
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Hy vọng những nhà lảnh đạo quốc gia sẽ là những người hiểu biết sâu rộng về đời về đạo , 
hiểu rõ gía trị chân pháp để giúp dân có hướng đi thích hợp với đường hướng phát triển tâm linh 
đẹp đời đẹp đạo cho thế kỷ hai mươi mốt này . 
 
                                                                 Việt Nam ngày 23 . 3 .2007 

                      Thiên Nghi 
 

Chương Trình Thiền Viện Vô Vi Quy Hội Tình Người, Úc Châu 
 
    Xin thay mặt cho ban vận động xây cất Thiền Viện, con Lê Tấn Quốc xin cám ơn Đức Thầy đã ủng hộ 
và cho anh em chúng con cơ hội phục vụ Đạo Pháp. Cảm ơn toàn thể bạn đạo Vô Vi đã góp công của vào 
chương trình lợi ích chung này. 
 

CHƯƠNG TRÌNH 1M VUÔNG CỦA THIỀN VIỆN QUY HỘI TÌNH NGƯỜI, CAIRNS 
 

CÙNG CHUNG XÂY DỰNG THỰC HÀNH TỰ TU 
 

Heo* này xin bạc bạn ơi! 
$20 đô mỗi đứa tưởng Trời giúp cho 

15 tháng xây dựng quanh co 
Thiền viện đất rộng chẳng lo chẳng phiền 

Quy Hội Tình Người bạn hiền 
Giúp cho chút đỉnh bạc tiền để xây 

Cùng chung xum họp vui vầy 
Dựng xây thắng cảnh nơi này thiền tu 

Tình đạo sống động an du 
Ngày ngày tự thức tự tu tiến hoài. 

 
Quí thương, 

Lương Sĩ Hằng, 
Vĩ Kiên 

San Diego, ngày 01 tháng 02 năm 2007 
Đinh Hợi 2007. 

 
Danh sách bạn đạo ủng hộ chương trình 1 mét vuông tới ngày 11/05/2007 

(chữ màu xanh và nghiên biểu hiện cho những chi tiết mới) 
 

Số Bạn đạo Nơi cư ngụ Ngày bắt 
đầu 

Mét 
vuông 

Tổng số tiền  
thu nhận 

 
57 Ẩn Danh USA-Bắc Cali 20/02/2007 1 $600 USD 

58 Trần Long &  
Hồ Thị Ngọc Thanh USA-Florida 20/02/2007 1 $400 USD 

59 Kim Ann Porter USA-San Jose 20/02/2007 1 $1,200 USD 
64 Trần Quý Cao & Bùi Thu Thủy USA-Kansas City 20/02/2007 1 $1,200 USD 
67 Trần Minh & Trần Florence USA-San Jose 20/02/2007 1 $1,200 USD 
68 Lê Thị Thông USA-San Jose 20/02/2007 1 $600 USD 
70 Lê Viết Hùng USA-OK 25/02/2007 1 $1,000 USD 
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85 Trần Thị Hồng USA-Florida 28/02/2007 1 $300 USD 

86 
Nguyền Văn Lâm & Nguyễn 
Thị Hường USA-Florida 28/02/2007 1 $300 USD 

110 Ẩn Danh USA-Dallas 13/03/2007 1 $300 USD 
118 Bùi Thị Liên USA-San Jose 19/03/2007 1 $300 USD 
141 To Kim Nguyet Canada - Montreal 5/05/2007 1   
142 Vô Danh Australia - Perth 5/05/2007 1 $1,500 AUD 

143 Tống Thị Kiều Cúc Canada – T/Đ 
Lĩnh Tâm 

8/01/1900 1   

144 Dương Hải Vân Canada – T/Đ 
Lĩnh Tâm 

8/01/1900 1   

 Tổng số mét vuông (11/05/07) 
-Thiền Viện cần 350 mét vuông   150.5   

 
Danh sách bạn đạo đóng góp thiện nguyện tới ngày 11/05/2007 

 

Số Bạn đạo Quốc gia Ngày 
 

Thu nhập  

73 Nguyễn Thị Kim Lan USA-Oakland, CA 5/05/2007 $200 USD 
74 Chị Nga USA-Houston 8/05/2007 $100 USD 
75 Bà An USA-Houston 8/05/2007 $100 USD 
76 Nguyễn Thị Nhị USA-Milpitas, CA 9/05/2007 $300 USD 
77 Nguyễn Betty (cô Năm) USA-Saratoga, CA 9/05/2007 $100 USD 

 
Tổng cộng số tiền đóng góp tới ngày 11/05/2007 là: 
 
$38,449 AUD + $16,270 USD + $100 CAD 
 
Thành thật cảm ơn sự phát tâm và lưu ý của Quý Bạn Đạo. 
 
Kính bái, 
 
Lê Tấn Quốc 
Người phụ trách công trình xây cất Thiền Viện Quy Hội Tình Người. 
E-mail: letanquoc@gmail.com 
WWW: http://www.mareeba.vovi.org/ 
 


