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 Mục Bé Tám 21/02/2001 đến 27/02/2002 
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 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) Söï töông sanh laø sao? 
2) Taïi sao ôû  theá gian luùc naøo cuõng coù chieán tranh? 
3) Taïi sao laøm ngöôøi khoâng chòu töï cöùu? 
4) Söï haän thuø do ñaâu hình thaønh? 
5) Muoán tieán haønh tham voïng thì phaûi laøm sao? 
6) Tu haønh khoâng chôn chaùnh thì haäu quaû seõ ra sao? 
7) Thöïc haønh phaùp moân khai trieån ñieån quang baèng caùch naøo? 
 
 
 

Huyeàn Vi
 

Huyeàn vi phaân giaœi caøng saâu roäng 
Chuyeån hoaù voâ cuøng  töï thöùc taâm 
Ñôøi ñaïo song haønh qui moät moái 
Bình taâm tu tieán ñaït Phaät duyeân 

 
Vĩ Kiên 
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1) Monaco, 21-02-2002  2: 50 AM 
Hoûi:  Söï töông sanh laø sao? 
 

Ñaùp:  Thöa söï töông sanh laø gaëp nhau töï nhieân vui 
cöôøi 
  Keä: 
 Töông sanh gaëp gôõ thaân bình hoøa 
            Deã daûi thaâm tình caøng côûi môû 
 Chuyeån tieáp chung tình trong tænh thöùc 
 Thöông yeâu tha thöù caûm an hoøa 
 

2) Monaco, 22-02-2002  4: 20 AM 
Hoûi:  Taïi sao ôû  theá gian luùc naøo cuõng coù chieán 
tranh? 
 

Ñaùp:  Thöa luùc naøo cuõng coù chieán tranh vì loøng 
tham cuûa loaøi ngöôøi 
  Keä: 
 Loøng tham kích ñoäng taïo tranh giaønh 
 Khoù khoå khoâng hay töôûng ñaït thaønh 
 Nhuïc nhaõ voâ cuøng taâm chaúng tieán 
 Khoù thanh taïo tröôïc taïi tranh giaønh 
 

3) Monaco, 23-02-2002  5: 45 AM 
Hoûi:  Taïi sao laøm ngöôøi khoâng chòu töï cöùu? 
 

Ñaùp:  Thöa loaøi ngöôøi voán cuûa noù laø tham daâm, töï 
bieän hoä ñuû lyù do taïo thaønh löôøi bieáng troán traùnh 
khoâng chòu tu söûa 
  Keä: 
 Thöïc haønh khoâng muoán, muoán aên chôi 
 Taïo khoå thôû than trí phaïm hoaøi 
 Trí hueä khoâng haønh khoâng phaùt trieån 
           Chieàu saâu khoâng hieåu yù khoâng hieàn 

4) Monaco, 24-02-2002  3: 40 AM 
Hoûi:  Söï haän thuø do ñaâu hình thaønh? 
 

Ñaùp:  Thöa söï haän thuø do uaát khí hình thaønh 
  Keä: 
 Uaát khí taïo khoå cho chính mình 
 Deïp tan thanh nheï töï taâm mình 
 Thöïc haønh chaùnh phaùp tuøy duyeân tieán 
 Ñieån giôùi quang minh loä tieán trình 
 
 

5) Monaco, 25-02-2002  3: 40 AM 
Hoûi:  Muoán tieán haønh tham voïng thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp:  Thöa muoán tieán haønh tham voïng thì giaûi taát 
caû tröôïc khí! 
  Keä: 
 Tröôïc khí u meâ taïo haän thuø 
 Taâm thaân baát oån thaønh aâm u 
 Meâ meâ baát tænh loøng tham duïc 
 OÙc trí loaïn ñoäng taïo haän thuø 
 

6) Monaco, 26-02-2002  2: 40 AM 
Hoûi:  Tu haønh khoâng chôn chaùnh thì haäu quaû seõ ra 
sao? 
 

Ñaùp:  Thöa tu haønh baát chaùnh thì haäu quaû seõ bò toái 
taêm khoâng theå löôøng ñöôïc 
  Keä: 
 Tu haønh baát chaùnh nghieäp khoâng thoâng 
 Thieáu trí saân si nghòch ñuû chieàu 
 Tai haïi voâ cuøng taâm töï haïi 
 Thöïc haønh chaát phaùt tieán thanh ñaøi 
 

7) Monaco, 27-02-2002  4: 25 AM 
Hoûi:  Thöïc haønh phaùp moân khai trieån ñieån quang baèng caùch naøo? 
 

Ñaùp:  Thöa thöïc haønh phaùp moân töï nhieân khai trieån ñieån quang ngay trung tim boä ñaàu 
  Keä: 
 Ñieån giôùi khai thoâng chuyeån moät voøng 
 Trung taâm phaùt saùng trieån khai toøng 
 Qui nguyeân moät moái duyeân Trôøi ñoä 
           Saùng suoát thöïc haønh trieån ngoaøi trong 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
Thượng Ðế giết phần hồn  (tiế p theo) 

 
Vấn:- Chỉ có Thượng Ðế mới có quyền giết phần hồn, giết phần hồn bằng cách và phạm tội gì mới bị 
Thượng Ðế giết phần hồn? 
 
Ðáp: Khi các bạn mà hiểu Thượng Ðế giết phần hồn là các bạn phải hiểu phần hồn đang làm chủ cái tiểu 
thiên địa này, mà phần hồn là Thượng Ðế của tiểu thiên địa này . Mà phần hồn hướng về tà dâm, hướng về 
động loạn, hướng về sân si , hướng về tranh chấp, tự nó chôn sống nó! Thượng Ðế mới là giết phần hồn. 
Phần hồn là Thượng Ðế của tiểu thiên địa, một Thượng Ðế của tiểu thiên địa mà hướng sai thì kết quả sai, tự 
chôn sống và tan rã, thấy rõ ràng chưa? Khi mà các bạn làm ông vua tại thế gian, các bạn độc tài muốn giết 
ai giết hạ lệnh giết người vô cớ, hại người này hại người nọ bằng Luận Văn để hại người, cái đó cũng là cái 
đại tội. Mà đâu có giết được ai! Chính cái người đó giết nó mà nó không hay, vì ác, phải xuống cái giới ác, 
tăm tối phải nhập vô giới tăm tối rồi tự hành hạ mình! Cái tội mình làm cho mình mà không hay. 
 
Ở thế gian chúng ta nội cái tội dâm dục thôi, các bạn dâm dục, thích cái đó, thích thét rồi các các bạn điêu 
tàn hết trọi! Ai hại? Ông Trời nào hại? Chính cái nguyên ý đó là ông Trời. Cho nên mới thấy cái sự tự do 
công bằng của Thượng Ðế! Mà chúng sanh sai một ly đi một dặm, tại mình muốn! Mình muốn làm con thú 
thì mình phải làm ác nhiều. Ác nhiều rồi mới ăn năn hối cải: Thôi kiếp này cho tôi làm bò để tôi đền lại cái 
nợ đó, Phân thây tôi, tôi đền lại cái nợ giết người, tôi bị cái tội phân thây, xương tôi cũng bị lóc, nấu soup 
ăn, thấy rõ chưa? Còn tới cây cỏ là thụ trảm bá đao, chặt đầu biết bao nhiêu dao rồi mới ăn, thấy không? Tất 
cả là đền tội để được tiến hóa. Cho nên phải hiểu rõ cái này!Thưởng cũng do mình mà phạt cũng do mình 
mà đó là Thượng Ðế, quyền năng của Thượng Ðế, ẩn tàng trong  tâm chúng ta mà chúng ta không thấy! Chớ 
không phải ông Thượng Ðế ổng tới nói: Tao giết phần hồn mầy! Không đâu!  
 
Bời vì phần hồn chúng ta độc tài cống cao ngạo mạn, đã nắm cái quyền Thượng Ðế rồi, tôi giết thằng kia, 
tôi chém đám nọ, dẹp tụi này, dẹp tụi kia, quét hại tùm lum hết, thì rốt cuộc ai? Mình bị! Mình tạo sóng gió, 
sóng gió đập chìm tàu thì mình phải chịu chớ! Cho nên mình hại mình không hay! Nó ẩn tàng ở bên trong 
cho nên Thượng Ðế, Chúa ẩn tàng bên trong các người. Nếu các người biết ăn năn thì các người sớm ngộ 
Chúa, ngộ Thượng Ðế, còn không biết ăn năn là chỉ tự sát mà thôi! Nhưng mà đó là Chúa giết đó, Phật giết 
đó! Bởi vì chúng ta tưởng ta là Chúa, ta là Phật là ta tự giết mà thôi. Chúng ta là sáng suốt hơn tất cả mọi 
người thì chúng ta tự chun vào trong chỗ tăm tối. 
 
Cho nên luật công bằng rất rõ ràng, cái cảnh luân hồi! Các bạn cũng đọc Luân Hồi Du Ký. Khi tôi muốn trở 
lên làm người tôi mong rằng nhẹ tội, cho tôi nhàn hạ, tôi ở tù tôi khổ quá, tôi bị đày đọa nhiều quá, cho tôi 
nhàn hạ một kiếp đi! Thì bằng lòng! Người ta cho nhàn hạ liền! Nó đóng con dấu cho làm con heo nhàn hạ 
nhứt, ăn cũng có người ta nuôi, tắm cũng có người ta tắm, thì cái chết thì cũng như nhau thôi, luật nào cũng 
có luật chết, sanh tử luân hồi, hồi sinh vô cùng thì người ta cho cái tự do đó! Nhàn hạ là không có làm gi 
hết! 
 
Còn cái phương pháp như ý đạt tới nhàn hạ của chúng ta nó khác, khổ hạnh, sửa chữa tội trạng của chúng ta, 
từ tăm tối này tiến tới tăm tối kia, phải nhìn nhận, nhịn nhục, học hỏi trong chu trình tiến hóa, phải chấp 
nhận, buông thả những sự tranh chấp mà trở về với sự chơn giác thì sự nhàn hạ sẽ có ở tương lai! Nó không 
có bị động chạm nữa là nó nhàn hạ chứ gì nữa! Nó yên ổn! Mà phải làm mới có chớ không ai cho! Không 
có ai cho các bạn! Cho nên kỷ nguyên Di Lạc đã mở với các bạn rồi, các bạn thấy, các bạn nghe được nhiều 
siêu lý, nhiều siêu âm trong tâm thức tham thiền của các bạn. 
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Có nhiều giây phút sau khi các bạn tham thiền rồi, các bạn ôm lấy cái ngực nói ôi sung sướng quá, nhẹ 
nhàng quá, tôi muốn được gần ông Tám, tôi muốn được gần ông Tư, tôi muốn được gần Thích Ca, tôi muốn 
được gần Chúa, tôi thấy Chúa ôm tôi, tôi ôm Chúa. Sau cái giờ tham thiền của các bạn, rồi ăn năn những tội 
lỗi sai lầm. Từ đó dứt khoát không làm. Trong giây phút thanh tịnh mới kêu là giây phút tận độ. Cho nên sự 
học của những người vô vi không phải tới giờ mới học. Khi mà các bạn tham thiền tới cái thức các bạn mở 
rồi, giờ đó là giờ tiếp thu thanh quang của Bề Trên, Rõ ràng, nó nhớ mãi, nước miếng ngọt, tâm tư vui khỏe! 
(Khóa 1 Qui Thức 10-9-86) 
 

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

Yêu Cha 
 

Yêu cha con lại yêu nhiều 
Nhớ cha lại đạt những điều cao siêu 

Thanh bình tâm thức càng yêu 
Con hòa chơn khí, tự yêu chơn tình 

Yêu cha con lại yêu nhiều 
Tràn trề quý mến lại càng biết yêu 

Yêu cha cảm hóa được nhiều 
Cha yêu nhơn loại trao tình mọi nơi 

Yêu cha mến cảm chơn lời  
Tâm con thổn thức những lời cha ban 

Lệ rơi tuôn chảy hai hàng  
Yêu cha con mới đuợc an tâm hồn 

Yêu cha học hỏi thiết tha  
Tình cha sâu đậm chan hòa nơi nơi 

Yêu cha con lại thật thà  
Cảm minh vũ trụ tâm hòa hư không 

Yêu cha con lại yêu nhiều 
Cha không xa cách cha trong mọi người 

Yêu cha ướm nở nụ cười 
Cha ban tình đẹp vui cười hòa yêu 

Yêu cha học hỏi thiết tha  
Tình cha sâu đậm chan hòa nơi nơi 

Yêu cha con lại yêu nhiều 
Cha ban tâm đạo, con thì nhận thêm. 

 
Kính bái 

                                                              Lương Sĩ Hằng 
 

TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
                                          Phần Chú Giải ( tiếp theo) 
XÁ VỆ QUỐC 
CẤP CÔ ĐỘC VIÊN  (tiếp theo) 
 
*Ông TƯ Giảng : 

Nếu ngươi làm đầu, ngươi hãy tu tùy chức phận của ngươi, ta gia thăng cho linh hồn ngươi làm chủ, 
còn những nhơn công của ngươi, ngươi hãy cắt, đặt công chuyện làm bổn phận của chúng nó cùng giáo 
huấn chúng nó tu hành luyện đạo, để cứu giúp chúng nó theo tu cùng ngươi. Khi ngươi được đắc quả, thì nó 



  Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 5/12 

cũng được làm bực La Hán để làm việc phụ thuộc cho ngươi. Nếu ngươi không siêng năng tu luyện và để 
cho chúng nó lười biếng, ta cũng gọi chúng bây là ma, là quỷ quái. Nếu bây thực hành công phu thì ta thăng 
thưởng. Di Ðà ơi! Ngươi có biết chăng? Trong sở tạng trái tim có 250 nhơn công để làm việc những gì 
ngươi có biết chăng? 

Mỗi sở có năm đoạn để làm việc, sở tâm làm việc 50 người, 10 tên để giúp cho lò lửa điển, 10 tên 
khác thừa tiếp cho loại kim khí, cũng giao thiệp nơi phổi của ngươi lấy một thứ máu điển đỏ nơi tâm ngươi, 
còn một thứ nữa, máu điển xanh là phổi của ngươi hợp thành hóa học làm tia sáng phát điển lửa màu xanh 
có chất đỏ. Còn một thứ khác có 50 tên nhơn công để thừa hành làm việc căn bản điển lửa, giao thiệp với lá 
gan, nó cũng là lửa, trong đấy có củi. Di Ðà ơi! Hãy biểu chúng nó thừa tiếp cùng viện trợ cho sở lá gan, tại 
đây có nhơn công sở ấy chung nhau để làm việc cho lá gan là một là lò lửa, nóng bức, khó chịu, đồng thời 
những nhơn công chúng nó vận động thứ lửa đỏ như màu lửa than đước. 

Ðiển này các ngươi hãy thừa giúp cho điển xung lên bộ đầu bổ túc cho trí não cùng đôi mắt của 
ngươi và vị của ngươi, cùng viện trợ cho sở bao tử để làm việc, lừa lọc các thứ vật chất, cho tiêu hóa vật 
thực của bản thể, rồi lấy các chất điển ấy phát lương cho năm sở cùng 250 nhơn công, và phải vận động cho 
dân chúng trong vườn địa đàng, cơm ăn, áo mặc không được thiếu sót. 
• Ông Tám giảng 

Cái việc làm ở bên trong, mà nếu chúng ta không thanh tịnh, trước hết chúng ta không nắm cái chìa 
khóa Nam Mô A Di Ðà Phật để lập lại trật tự, cái thức hòa đồng không mở, với càn khôn vũ trụ nó ép lại thì 
chúng ta đâu có thấy nhân viên của ta và chúng ta chỉ sử dụng hạ lệnh bừa bãi. Nhiều khi các bạn ăn, thích 
ăn dữ lắm, còn không thích, ăn ít lắm. Rồi trong đó thích cãi thì cũng cãi dữ lắm, thích hơn thua dữ lắm, 
nhiều chuyện lắm, cho nên làm cho ta tăm tối, là vì sao? Vì thức hòa đồng bên trong không có nông ra 
được, thì bên ngoài nó ép vô, động loạn, cho nên tranh cãi một cách vô lý và không cởi mở. 

Người thế gian đâu có hiểu địa vị của ta đang làm gì đây? Những người tu, tu thanh tịnh rồi thấy 
nhiệm vụ của mình, thấy được tia sáng khai hóa ngũ tạng, thấy nhân viên đầy đủ. Nhiều khi các bạn tham 
thiền nhắm mắt mà thấy những vị đứng trước mặt mà không nhìn ra ai, không quen biết. Chính nó là nhân 
viên của chúng ta, chúng ta đã sai khiến nó quá nhiều, động loạn quá nhiều. Ngày nay chúng ta lập trật tự. 
Lấy cái gì để lập trật tự và thống nhứt. Cái nguyên ý của Nam Mô A Di Ðà Phật truyền bá tam cõi thì nó 
mới thống nhứt được. Cho nên cái quan trọng là cái chìa khóa Nam Mô A Di Ðà Phật, trong 3 ngày, nhắc 
đi nhắc lại, kêu chúng ta học cái đó, là để mượn cái đó và truyền bá cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa 
này. Ðồng học, đồng tiến như Chủ Nhơn Ông đem cái thức bình đẳng hòa đồng mới khai mở hòa hợp với cả 
càn khôn vũ trụ mới ảnh hưởng chúng sanh, cứu ta và cứu người. 
*Ông TƯ giảng : 

Di Ðà ơi! Còn phần ngươi cũng có lương bổ túc, nào là vật chất hóa thanh khí, để làm việc hàng 
ngày cho có sức lực bổ túc mọi nơi, nếu thiếu sót thì dân chúng trong nước ngươi rên siết. Thì sự coi sóc 
của con không được siêng năng, phụ lời ta dạy. Phải ráng làm việc cho ưu tú. Sở Tâm và sở Can là một 
luồng điển mạnh nhất, con hãy ráng ra sức công phu ngày đêm cho mẫn cán. Nếu Di Ðà chuyên luyện 6 chữ 
cho sốt sắng thì sẽ được về chốn cũ, có lo chi. 
• Ông Tám giảng 

Nhắc đi nhắc lại, cũng phải sử dụng nguyên ý, đó là chìa khóa khai minh tâm tạng của chính chúng 
ta. Chúng ta đại phước được biết, được khai mở, được mổ xẻ tất cả những cái gì chúng ta đang có. Ta đang 
làm chủ mà không biết, thành trở nên tăm tối, ngu muội, tranh chấp, hướng ngoại. Kỳ thật chúng ta hướng 
nội rồi, chúng ta thấy công chuyện bề bộn đã bỏ từ lâu không sắp đặt. Ngày hôm nay chúng ta phải tĩnh tâm 
và sắp đặt, lập lại trật tự nó mới có sự quân bình của nội thức. 

Hồ Huệ trích 
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Bộ video khóa 3 tại Thiền Viện Vĩ Kiên năm 1986 
 
Xin kính mời quý vị dành tời giờ coi lại khóa 3 “Nhẫn Hòa” mới để trên Vô Vi trang nhà.  Khóa học trọn 6 
ngày được thu gọn trong 11 giờ gồm:  Đức Thầy khai mạc, giảng pháp, phân giải, vấn đạo, và lời bạn đạo 
phát đại nguyện.  Chúng đã nghe rất nhiều lần lời Đức Thầy trong khi thiền, nhưng được nghe và thấy hình 
ảnh sống động lúc Đức Thầy vui cười hay oai nghi giảng dạy thì quả là quá may mắn.   
http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=623&Itemid=203 
 
Ban Kỹ Thuật Kính Mời 

 
THÔNG BÁO HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ - NAM CALIFORNIA 

Kính thưa quý bạn đạo, 
 
Nhân dịp Đại Hội “Chung Vui Hạnh Ngộ” tổ chức tại Little Saigon miền Nam California, Thiền Viện Vĩ 
Kiên sẽ hân hoan mở cửa đón chào bạn đạo ghé vãng lai tại Thiền Viện trước và sau Đại Hội.   
 
Tuy nhiên, để bạn đạo có thời gian tham dự Đại Hội cũng như tham viếng Thiền Viện được thỏai mái vui 
vẻ, và Thiền Viện phục vụ bạn đạo được chu đáo, từ chổ ăn, chổ ngủ, cũng như vệ sinh. Ban quản lý Thiền 
Viện nhận thấy:  Thiền Viện có thể tiếp nhận khỏang 40 bạn đạo ở lại qua đêm cùng một lúc, còn việc ghé 
thăm trong ngày rồi xuống núi thì không giới hạn số người.   
 
Hiện nay đã có một số bạn đạo ghi danh có cho ngày đến và về và một số ghi tên chưa cho biết ngày.  Vậy 
xin quý bạn đạo nếu có ý muốn vãng lai Thiền Viện vài ngày trước hoặc sau Đại Hội thì ghi danh sớm và 
cho biết ngày giờ để Thiền Viện sắp xếp cho chu tòan.  Theo tinh thần “Ai ghi danh trước được trước”.   
 
Tuy nhiên, nếu Thiền Viện đã đầy chổ, bạn đạo cũng có thể đặt Khách Sạn ở vùng Little Saigon, để đi thăm 
viếng các nơi ở Nam California, hay thăm viếng ThiềnViện. 
Hội có liên lạc với giá rẻ cho bạn đạo chúng ta như sau: 
 
Khách sạn Knights Inn (gần Trụ Sở) 
Địa chỉ: 6601 Westminster Boulevard 
Westminster, CA 92683-3704 
Tel : (714) 898-5598 
 
Gía tiền phòng như sau bao gồm Continential Breakfast: 
Phòng 2 giường là $60 + Tax ($64.80)/đêm 
Phòng 1 giường là $55 + Tax ($59.40)/đêm 
  
Khách Sạn Ramada Hotel (gần Little Saigon và Trụ Sở) 
Địa chỉ: 10022 Garden Grove Blvd. 
Garden Grove, CA 92844 
Tel: (714)534-1818 
 
Giá tiền phòng như sau: 
Phòng 1 và 2 gường như nhau gía $69 + Tax ($77.98)/đêm  
 (Khi đặt phòng tại khách sạn, quý bạn dùng tên Vo Vi  thì sẽ được giá nêu trên.) 
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Kính mong sự thông cảm và kính chúc quý bạn đạo tu thiền thanh nhẹ, hẹn được đón chào bạn đạo đến 
thăm viếng Thiền Viện vào dịp Đại Hội “Chung Vui Hạnh Ngộ” 
 
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - Nam California 
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ  NAM CALIFORNIA 
VỀ VIỆC: SINH HỌAT CỦA TRỤ SỞ CUỐI NĂM VÀ TẾT 2012 

  

Kính thưa quý bạn đạo: 
  
Dưới đây là những sinh họat của Trụ Sở cho tháng 12 cuối năm này và những sinh họat cho những ngày đầu 
năm và Tết Nhâm Thìn 2012 .  

1. Ngày 17 tháng 12 năm 2011 thứ Bảy:  

Học Chơn Ngôn của Đức Thầy vào ngày thứ Bảy bắt đầu lúc 10:00 a.m., vì một số bạn đạo phải đi 
xa nhân dịp lễ Giáng Sinh nên chúng ta sinh họat sớm hơn thường lệ một tuần. Xem chương trình 
chi tiết đính kèm. 

2. Ngày 22 tháng 12 năm 2011 thứ Năm: 

Tiệc Giáng Sinh tại Trụ Sở bắt đầu lúc 6 p.m. chiều thứ Năm.  Chương trình gồm có: ăn tiệc Giáng 
Sinh, văn nghệ, trao đổi quà, mỗi người đem tới 1 món quà trị giá khoản $10 để trao đổi, trò chơi hái 
quà trên cây Noel, Thiền chung vào ban đêm lúc 11 p.m. 

3. Ngày 1 tháng 1 năm 2012 Chủ Nhật: 

 Mừng Tết đầu năm, kính mời tất cả bạn đạo hội viên hay chưa hội viên về Trụ Sở mừng Tết đầu 
năm, sinh họat học Mục Bé Tám, và để nghe báo cáo tổng kết những sinh họat của Hội trong năm 
qua, và những họach định cho năm tới và sau đó cùng chung thiền và ăn Tết Tây. 

4. Ngày 21 tháng 1 năm 2012 thứ Bảy: 

Học Chơn Ngôn của Đức Thầy tiếp tục, cùng chung thiền và dùng trưa. 

5. Ngày 22 tháng 1 năm 2012 Chủ Nhật: 

Mừng Tết Nhâm Thìn 2012, có Sớ Táo Quân và văn nghệ, sinh hoạt Mục Bé Tám, thiền chung và ăn 
Tết 

6. Ngày 27, 28, 29 tháng 1 năm 2012: 

Hội có gian hàng tại Hội Chợ Tết do tổng Hội Sinh Viên tổ chức để biếu kinh sách, CD, DVD phổ 
biến phương pháp Thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp của chúng ta. 

  
Kính mong quý bạn đạo đến tham dự cho vui, và kính chúc quý bạn đạo vui thiền thanh nhẹ và đón chào 
một năm mới thật vui tươi. 
  
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ - miền Nam Califoria kính mời 
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THÔNG BÁO CỦA THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY 
 

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI 
 

THIỀN ĐƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY – ÚC CHÂU TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TẤT CẢ BẠN ĐẠO 
VÀ THÂN HỮU TU THIỀN THEO PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP XIN ĐẾN 
922 HUME HIGHWAY BASS HILL NSW 2197, ĐỂ CÙNG THAM DỰ KHÓA SỐNG CHUNG TỪ 
NGÀY: 31/12/2011 - 02/1/2012. 
CHỦ ĐỄ: NHẨN HÒA 
CHƯƠNG TRÌNH:   
THỨ BẢY: 31/12/2011 
- 8.00 – 8.30 HỌP MẶT & TẬP KHÍ CÔNG ( ANH TÂM HƯỚNG DẨN) 
- 8.30 – 9.30 CHUNG THIỀN 
- 9.30 KHAI MẠC KHÓA SỐNG CHUNG 
- 10.00 – 12.00 SINH HOẠT CHỦ ĐỀ: NHẨN HÒA -ANH HẢI 
- 12.00 – 14.00 DÙNG BỬA TRƯA 
- 14.00 – 15.00 CHUNG THIỀN 
- 15.00 – 16.00 SINH HOẠT TIẾP CHỦ ĐỀ NHẨN HÒA 
- 16.00 – 17.00 NIỆM PHẬT 
- 17.00 – 18.00 ĐI NIỆM HÀNH 
- 18.00 – 19.30 DÙNG BỬA CHIỀU 
- 19.30 – 21.00 SINH HOẠT TIẾP CHỦ ĐỀ NHẨN HÒA 
- 21.00 RA VỀ 
CHỦ NHẬT: 01/01/2012 * NGÀY: “TỊNH KHẨU” 
- 8.00 – 8.30 TẬP KHÍ CÔNG 
- 8.30 – 10.30 CHUNG THIỀN 
- 10.30 – 11.00 GIẢI LAO  
- 11.00 – 12.00 NIỆM PHẬT 
- 12.00 – 14.00 DÙNG BỮA TRƯA 
- 14.00 - 15.00 CHUNG THIỀN 
- 15.00 – 15.30 GIẢI LAO 
- 15.30 - 17.00 NIỆM PHẬT 
- 17.00 – 18.00 ĐI NIỆM HÀNH 
- 18.00 – 19.30 DÙNG BỮA CHIỀU 
- 19.30 – 21.00 NIỆM PHẬT 
- 21.00 RA VỀ 
 
THỨ HAI: 02/01/2012 
- 8.00 – 8.30 TẬP KHÍ CÔNG 
- 8.30 – 9.30 CHUNG THIỀN 
- 9.30 – 11.00 SINH HOẠT TBPTĐN                           
- 11.00 - 12.00 NIỆM PHẬT 
- 12.00 - 14.00 DÙNG BỮA TRƯA 
- 14.00 – 15.00 CHUNG THIỀN 
- 15.00-16.00 SINH HOẠT CHỦ ĐỀ: KINH NGHIỆM TU HỌC-CHỊ DUYÊN 
- 16.00 – 17.00 NIỆM PHẬT 
- 17.00 – 18.00 ĐI NIỆM HÀNH 
- 18.00 – 19.30 DÙNG BỮA CHIỀU 
- 19.30 – 20.30 SINH HOẠT TIẾP CHỦ ĐỀ KINH NGHIỆM TU HỌC 
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- 20.30 – 21.00 DỰ KIẾN  KSC NĂM TỚI & BẾ MẠC 
CẦN BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC HỘI TRƯỞNG:  
THÁI PHÚC HẢI 0414 508 194 HAY Email: thaiphuchai@gmail.com 
THAY MẶT BAN CHẤP HÀNH KÍNH MỜI, 
NGUYỄN THANH TÂM 
PHÓ H/T NỘI VỤ 
 

THƠ BẠN ÐẠO 
             TỰ HÀNH, TU, SỬA 
Chư Phật chư Tiên đã đạt thành 
Hoà đồng tận mở độ quần sanh 
Ta phải tự hành tu tới đích 
Hiểu đạo trong tâm niệm tiến nhanh 
Phải tu phải sửa tâm thường trụ 
Nguyên lý đạo sâu hiểu ngọn ngành 
Tự hành tự thức tuỳ trình độ 
Thuần thục công phu tiếp điển thanh 
Niệm Phật liên hành mới biết điển 
Huyền diệu rõ ràng nội thức mạnh 
Vạn sự khởi đầu chữ nhất không 
An nhiên tu luyện quy chơn tánh 
Hành tu giải nghiệp thoát luân hồi 
Lục căn trần phục ông tu hành 
Phần hồn bất diệt thêm cơ hội 
Tu bổ thăng hoa đạt trọn lành 
Minh Thạnh ( Thiền viên Tâm Linh Tự Cứu) 
14.10.11 
                          ----- 
               ĐẠO TRONG TÂM.. 
         ( Lời giảng của Đức Thầy) 
TÂM an nhẹ mới an thân 
CHÚNG sanh mê chấp đoạ trần gian 
TA phải diệt ta, tu sửa tánh 
KHÔNG niệm Phật thâm vẫn tánh sân 
ĐỘNG mà không động tâm linh thức 
Rỏ chắc đường tu tới niết bàn 
RÀNG buộc không hành sao nắm pháp 
RỒI thức giác hành đúc pháp thân 
ĐÂU còn sanh tử luân hồi thoát 
SẼ ngộ duyên lành đăng bỉ ngạn 
VÀO trong Phật giới nhẹ tâm thân 
ĐẤY là nguyên ý pháp tu cần 
Minh Thạnh ( Thiền Viện Tâm Linh Tự 
Cứu)18.10.11 
                ------------- 
           TỒN TẠI LÂU 
Hành đúng pháp Thầy đạt đỉnh cao 
Mặt tươi mắt sáng chẳng tô màu 
Bình tâm học hỏi tự mình chứng 

Nguyên lý Trời ban pháp nhiệm mầu 
Ỷ lại nơi Người nay thất bại 
Âm thầm nguyên cứu đạo cao sâu 
"Pháp luân thường chuyển pháp quan trọng" 
Tu sửa cùng chung tồn tại lâu. 
                               Kính bái 
                        TPHCM,ngày 7-12-2011 
                                 Trọng Nghĩa. 
                     --- 
           THÀNH TÂM 
Vạn sự trên đời có lại không 
Gây phiền tạo loạn sống lông bông 
Chọn đường vật chất tâm linh mất 
Học hỏi thành tâm thức giác, thông. 
                          Kính bái 
                      TPHCM, 7-12-2011 
                             Trọng-Nghĩa. 
                       ---- 
                Dẹp Bỏ Tự Ái 
Tánh tự ái ai ai cũng có 
Là người tu dẹp bỏ nên chăng? 
Thực hành muôn vạn khó khăn 
Ngoài môi câu nói chỉ bằng không thôi ! 
Người trần thế Cái Tôi rất lớn 
Đụng chạm vào đau đớn nội tâm 
Đắng cay buồn tủi âm thầm 
Hoặc như lửa đổ ầm ầm sân si 
Lỡ đối diện "bài thi" quá khó 
Rớt rơi rồi than thở cùng ai?! 
Lớp xưa ngồi lại ôn bài 
Siêng năng hành pháp luyện ngày tu đêm 
Xét tự tánh lại thêm niệm Phật 
Đời có câu nhân bất thập toàn 
Pháp Luân hơi bốc uất hờn 
Nhìn sâu tâm thức chập chờn Cái Ta 
Thương yêu dễ thứ tha nào dễ 
Sửa sơ sài không thể khá hơn 
Thiền nhiều ngả Ngũ Hành Sơn 
Sáng Đài Minh Cảnh giận hờn tan tiêu 
                   Oberhausen, 5.12.2011 
                        TĐHĐ Lê Thành Tín 
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BẠN ÐẠO VIẾT 
                                                   
                                                                   KỂ CHUYỆN BẠN NGHE   
 
Sydney đang vào Xuân có hoa phượng tím, tím lịm đất trời. Trời thoăt mưa thoắt nắng. Tâm thức con người 
cũng theo đó mà biến hóa khôn nguôi. Đã hai ngày Sydney chìm ngập trong nước bỡi cơn mưa dầm, tiết trời 
trở lạnh cứ như đầu đông.  
Đai Hội đã qua rồi đúng hai tháng. Nhưng dư âm chắc còn vang mãi trong hồn bạn đạo tận đến năm sau. 
Buổi sáng cuối, tôi đang ngồi dáo dác dõi mắt tìm “phe ta” thì anh Đ.T.Hiếu tay bưng ly cà phê đi tới. “Tôi 
nhờ chị viết lên câu chuyện kỳ diêu mà Thầy đã dạy dỗ tôi trong kỳ ĐH này”. OK, nếu tôi biết thì dù anh 
không nhờ tôi cũng viết. Vốn dĩ đây là nghiệp duyên của tôi. Nhớ lúc mới tu găp Thầy ở Sydney, tôi có 
trình Thầy: Con muốn gia nhâp hội đoàn xã hội và viết tiểu thuyết, thưa Thầy có nên không. Thầy cười, 
người tu không nên tham gia chính trị, mình làm chính trị tâm thức thì tốt hơn, viết tiểu thuyết làm gì, còn 
ham chi lợi danh, con viết chuyện đạo đi, hay hơn, tốt cho con hơn. 
“Tôi có nhiệm vụ mang hai cây cờ thiên địa nhân đi dự ĐH.  Ngày 12 một bạn trong BTC gọi tôi nhắc nhở 
coi chừng kỹ lưỡng hai cây cờ nha, lỡ có chuyện gì trở tay không kịp đó. Mỗi lần tổ chức ĐH ở địa phương 
nào không có bạn đạo,  thật nhiều khó khăn cho BTC. Ngày 16 chúng tôi 5 người Houston đến phi trường 
Valencia, tất cả bị lạc hành lý. Chết rồi hành lý của tôi có hai cây cờ thiên địa nhân mà trong lễ khai mạc 
không thể thiếu. Đến khách sạn tôi không dám tiết lộ với ai, âm thầm liên lạc ngày đêm với phi trường. Chị 
dư biết mà, nỗi lo sợ đó không biết làm sao diễn tả. Dù không là lỗi của mình, nhưng cứ nghĩ đến lễ khai 
mạc không có hai cây cờ thiệt là khổ tâm. Khổ thì khổ chứ biết sao bây giờ. Tôi cứ niệm phật kêu Thầy. 
Thầy ơi cứu con. Kêu nhiều quá, lo nhiều quá chắc làm phiền Thầy ghê lắm. Nên đêm 17, y như mọi đêm 
tôi thiền với hai cái nút chặn headphone. Tôi lại kêu Thầy ơi cứu con. Tôi nghe hai cái nút như bật văng ra 
khỏi lổ tai của mình. Và tiếng của Thầy vang lớn trong đêm tối: Tao đã lo cho mày rồi mà mầy cứ kêu tao 
hoài. Tôi giựt mình rúng động toàn thân. Sáng sớm 18, tôi một mình đi taxi lên phi trường. Ngồi trên xe, tôi 
niệm phật và dĩ nhiên tâm trí lại nghĩ đến Thầy cầu xin Thầy cứu giúp. 
Thiệt là Thầy đã nghe được tiếng tôi kêu. Chỉ một mình tôi nhận được hành lý, các bạn tất cả hành lý vẫn 
còn thất lạc không biết phương trời nào. Tôi nhận hành lý, tâm trạng vui mừng còn hơn xỗ số trúng lô độc 
đắc. Về đến khách sạn tôi trao ngay hai cây cờ cho một bạn đạo giữ dùm. Tôi sợ không biết còn nhận bài 
học nào nữa đây. Thiệt là hết hồn”. 
Trong câu chuyện này để thấy tinh thần trách nhiệm cao độ của bạn đạo Vô Vi. Nếu chuyện không hay xảy 
ra, đâu phải lỗi của anh Hiếu. Và cái lổ hỗng này tất cả chịu chung. Nhưng anh Hiếu lại cứ áy náy xốn xang 
vơ hết trách nhiệm về mình. Người tu thiền thực hiện đúng lời Thầy dạy là chỉ có mình sai chứ chẳng có ai 
sai. Dù như thế nào cũng không được đổ lỗi cho người khác, để rồi dành phần phải. Huống chi còn tranh 
chấp đúng sai, hơn thua một vài câu nói. Không tha thứ được cho nhau là bởi vì không thương yêu nhau 
đúng mức. Còn xét nét lỗi lầm của người khác là còn chưa hiểu mình. Tu là tìm tội lỗi chính mình đã mang 
theo từ tiền kiếp, chứ không ở đó mà xét lỗi người.  
Xin kể thêm một câu chuyện kỳ diệu nữa. Câu chuyện này tôi được nghe anh H.M.Bảo nói trong buổi sinh 
hoạt. Nhóm âm thanh của anh Ái Mỹ Quốc lĩnh kĩnh phụ tùng máy móc đến phi trường Valencia thì bị chận 
lai. Họ cho biết luật của Spain không cho phép mang dụng cụ thu âm hình ảnh nhập cảnh nếu không có đơn 
xin phép. Các bạn xin thông cảm vì đây là lần đầu tiên đặt chân đến xứ này. Và xin được trực tiếp gặp nhân 
viên phụ trách để thảo luận. Họ cho biết Sếp lớn có quyền giãi quyết đã về nhà nghĩ cuối tuần, sáng thứ hai 
mới đến làm việc, muốn gì sáng thứ hai đến. Chết rồi, chủ nhật du thuyền đã rời bến, không có âm thanh 
máy móc thu phát hình ảnh băng từ làm sao sinh hoạt ĐH đây. Thật không ai có thể tưỡng tượng ĐH sinh 
hoạt mà không có ghi lại hình ảnh, không chiếu video Thầy giãng... 
Các bạn năn nĩ thế nào cũng không được. Họ chỉ trả lời là không ai có thẫm quyền giãi quyết ngoại trừ Sếp 
lớn đang ở nhà nghỉ cuối tuần. Các bạn chỉ còn cách niệm Phật kêu Thầy, Thầy ơi cứu chúng con. Ngồi đợi 
thêm một hồi, lúc đó tôi nghĩ các bạn chắc cũng không còn lòng dạ nào đi về khách sạn. 
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Một hồi không biết bao lâu. Sếp lớn dĩ nhiên là không thấy mặt, năn nĩ cũng hết lời rôi. Các bạn chỉ ngồi 
khơi khơi chứ chẵng biết đợi cái gì. Tự nhiên điều kỳ diệu đã xảy ra. Nhân viên phi trường kêu các bạn cho 
biết họ đã thay đổi quyết định, cho phép các bạn được mang toàn bộ máy móc nhập cảnh Valencia.  
Các bạn cứ thữ tưỡng tượng nếu ĐH thiếu mất hai phần quan trọng đó thì sẽ như thế nào? Chắc chắn lễ khai 
mạc sẽ diển ra âm thầm không cờ, không nhạc, khỏi thu hình kỷ niệm luôn. Và rồi chúng ta làm sao nhìn 
được, nghe được lời Thầy. Thiệt là hết hồn.  
Qua hai câu chuyện trên chúng ta có thể đã tin lại càng tin hơn. Tổ, Thầy, bề trên Vô Vi lúc nào cũng quang 
chiếu che chở cho chúng ta trong những việc làm chính đáng. Nhất là những công việc phục vụ cho đai sự 
chung như tổ chức Đại Hội Vô Vi chẳng hạn. Nhưng nói ngược lại nếu chúng ta có bị đặt trước một tình 
huống thất bại đi nữa, âu cũng là bài học mà thôi.Thành bại là lẽ thường tình. Quan trọng là trong mỗi tình 
huống đều phải nhận ra cái ẩn dụ mà bề trên muốn dạy chúng ta. 
Sự kỳ diệu thì rất nhiều xung quanh ta chỉ tại ta vô minh nên chưa nhận ra đó thôi. Đã làm được con người 
là một kỳ diệu trên tất cả. Là con người mà biết tu nữa thì bất khả luận bàn. Cầu mong cho tất cả chúng ta 
được tràn đầy ân phước, đối đãi nhau chân tình, dìu dắt nhau để xứng đáng với tình thương yêu của bề trên. 
                                  Lê thị Ngọc Sương kính bút. 
   (Úc Châu) 
 
 
 
                                                                   

Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012 
“Chung Vui Hạnh Ngộ” 

Từ 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012 
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Được làm người và hiểu biết chính mình qua Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là hạnh phúc 
nhất của người tu thiền Vô Vi.  Niềm hạnh phúc này không những nằm trọn trong tâm thức của từng cá 
nhân mà nó luôn luôn thể hiện qua cuộc sống nhơn quần xã hội bởi lòng từ gặt hái được qua những năm 
tháng tham thiền.  Mặc cho khó khăn thế nào từ hoàn cảnh kinh tế, xã hội, thời gian, ranh giới, người tu Vô 
Vi thật sự luôn mang tâm thức hòa đồng, không chia rẽ, không tranh chấp trong mọi khía cạnh từ đời lẫn 
đạo để đến bên nhau chia sẻ bao kinh nghiệm tu học của mình, trước là đóng góp, sau là thấy được khiếm 
khuyết của mình mà cố gắng công phu tinh tấn hơn, dẹp bớt những chuyện lo âu không cần. 
Năm 2000, đã 11 năm trôi qua, một năm của nhiều lo âu nhiều bàn luận xôn sao về vấn đề tận thế. Đến hôm 
nay thế vẫn còn, nhưng biết bao người đã tận.  Làm người quá lo âu mà khổ, lo cho mình quá độ nên lây 
thêm lo chuyện của trời đất.  Đoán sai chuyện năm 2000 nay lại bàn thêm chuyện 2012.  Nhớ năm xưa, 
trong lúc mọi người động loạn lo âu về việc tận thế của năm 2000 thì Đức Thầy đã dắt bạn đạo chúng ta qua 
xứ Tiệp Khắc hội tụ chung vui trong đại hội Thanh Tịnh.  Năm 2012, nổi lo âu của con người cũng không 
kém thì cộng đồng bạn đạo Vô Vi của chúng ta vẫn an nhiên tự tại như ngày nào cùng nhau đoàn tựu về 
vùng đất ấm Cali để tham thiền dâng điển lành lên Trời Đất Tổ Thầy nhằm cống hiến từ quang xây dựng 
thái bình  nhơn loại bằng đại hội Chung Vui Hạnh Ngộ.   
Cho nên hình thành đại hội Vô Vi là việc làm chánh đáng của từng thành viên tu thiền Vô Vi, một việc làm 
có thiên địa giám sát, có cộng đồng Tiên Phật chứng minh, nên chúng ta hãy tranh thủ thời gian và phương 
tiện để tề tựu về với nhau trong tay bắt mặt mừng, hòa ái tương thân, dìu tiến cho nhau để chung vui hướng 
về với cội nguồn thanh tịnh, tự cứu mình và cứu giúp tha nhân! 
Để giúp Ban Tổ Chức phục vụ chu đáo hơn, xin toàn thể quí bạn đạo dùng phiếu ghi danh điền ngay và gửi 
về Ban Tổ Chức càng sớm càng tốt.  Kính chúc toàn thể bạn đạo một năm vui tiến trong Trí Tâm Tự Thức 
để rồi ngồi bên nhau mở một chương mới nhẹ nhàng hơn, đó là chương Chung Vui Hạnh Ngộ mà Đức 
Thầy phác họa như sau: 

Thực hành nguyên lý niệm Nam Mô 
Giải bỏ trần tâm chẳng tạo mồ 

Thức giác chính mình là nguyên lý 
Bình tâm học hỏi tự mình vô 

 
Xin hẹn gặp lại toàn thể các bạn trong Đại Hội Vô Vi 2012 Chung Vui Hạnh Ngộ 
 
Kính bút, 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 
 
Lưu Ý: Quý bạn có thể lấy phiếu ghi danh MSWord từ mạng 
(http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html) và gởi qua điện thư cho Ban Ghi Danh.  
Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 7 năm 2012. Hạn đóng tiền đợt 1 là 1 tháng 3 năm 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 


