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` 
Số 1201  15 tháng 7 năm 2018 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1992 
 

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) Muốn dứt khoát sự lo ra thì phải làm sao? 

2) Nhiều người niệm Phật tự cảm thấy không ổn là sao? 

3) Tình tiền duyên nghiệp xáo trộn gia cang thì phải làm sao?  
4) Tu hành đứng đắn có lo không?  
5) Những người nghiên cứu đạo pháp mà không hành pháp thì kết quả sẽ ra sao?  
6) Những bạn lâu năm kính mến Bé lặn lội về đây thăm Bé, Bé nghĩ sao về họ? 

7) Người tu hướng về tình dục có ích lợi gì không?  
 

 
 

Vuõ Truï 

 

Vuõ truï phaân haønh thoâng ñöôøng ñaïo 

Xuaát phaùt tin laønh töï öôùc ao 

Quí töôœng Trôøi cao qui hoäi toát 

Thaønh taâm xaây döïng tieán haønh cao 
 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1) Hỏi: Muốn dứt khoát sự lo ra thì phải làm sao?  
 

TL: Thưa mỗi mỗi phải tự dứt khoát, không nên hứa hẹn mà không làm. Người tu Phật thì phải tập 
trung ý lực niệm Phật thường xuyên, tự đạt tới mức quân bình nhiên hậu mới nhập định được  
 
2) Hỏi: Nhiều người niệm Phật tự cảm thấy không ổn là sao?  
 

TL: Thưa không ổn là chứng minh sự từ bi đang bị chìm đắm trong cõi hồng trần huyết mạch, 
chưa khêu dậy được, cố gắng niệm một thời gian thì sẽ được khôi phục dần dần. Vạn sự khởi đầu 
nan, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Chỉ có sự kiên nhẫn và nhịn nhục thì mới thành tựu được 
nguyên lý từ bi. Muốn tu thì phải dày công hướng về thanh tịnh thì mới được an vui  
 

                  Kệ:  
Bình tâm khai triển đạo chơn mùi  
Giải quyết tâm linh phải tự trui  
Ðời đạo an vui tình thắm thiết  
Thức hồn khai triển đạo thành vui  
 
3) 23-06-92  

Hỏi: Tình tiền duyên nghiệp xáo trộn gia cang thì phải làm sao?  
 

TL: Tình tiền duyên nghiệp làm xáo trộn gia cang thì phải nhịn nhục tối đa mới giải quyết được, 
đó cũng là con đường hướng về Trời Phật cầu cứu và tự tu. Trên đường đã nếm được mùi vị bất 
hảo của trần gian, nhiên hậu mới chịu bỏ cõi kích động của hồng trần, mà tự dứt khoát thất tình lục 
dục nhơn duyên tự hướng về con đường tu học. Trên đường tu học cũng phải bị thử thách tùy theo 
trình độ tiến hóa của tâm linh  
 

                 Kệ:  
Thức tâm tiến hóa cõi tâm linh  
Chơn đạo minh tâm rõ tiến trình  
Ai ghét ai thương tùy thức giác  
Bình tâm lập hạnh tự phân trình 
4) 24-06-92  

Hỏi: Tu hành đứng đắn có lo không?  
 

TL: Tu hành đứng đắn theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, khứ trược lưu thanh 
thì chẳng còn sự lo âu, mất hay còn, lúc nào cũng sống hợp thời, phù hợp với chấn động của càn 
khôn vũ trụ, lúc nào cũng ổn định, tâm tư lọc trược thì chẳng có sự dấy động của ngoại cảnh lưu 
luyến trong tâm hồn, chỉ biết thực hành giải toả trược khí qua Pháp Luân Thường Chuyển thường 
xuyên thanh lọc, phù hợp với tầng số điện quang sẳn có  
 

                  Kệ:  
Chăm lo tu học chẳng mê mò  
Trì chí giải thông chẳng có lo  
Phật Pháp thanh dìu tâm chuyển thức  
Minh tâm kiến tánh hiện Nam Mô  
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5) 25-06-92  

Hỏi: Những người nghiên cứu đạo pháp mà không hành pháp thì kết quả sẽ ra sao?  
 
TL: Thưa những người nghiên cứu đạo pháp mà không hành pháp thì rất uổng cho một kiếp người 
không tiến, tức là không giải được nghiệp tâm, vẫn chứa đựng dẩy đầy sân si và kích động, không 
khác gì cây đứng giữa rừng bị bão, chỉ chờ ngày tan rã mà thôi, hồn vía bất minh, khổ cảnh hình 
thành, chỉ biết than Trời trách đất, thị phi, lúc nào cũng muốn biết chuyện người khác, chuyện 
mình lại che dấu  
 
                  Kệ:  
Lầm than một kiếp tự tâm hành  
Thân khổ triền miên khó hướng thanh  
Chật vật trong đời nan tiến bước  
Chờ ngày thay đổi trí bàng hoàng 
 
6) 26-06-92  

Hỏi: Những bạn lâu năm kính mến Bé lặn lội về đây thăm Bé, Bé nghĩ sao về họ?  
 
TL: Thưa tuy cách xa nhiều năm, nhưng hai bên vẫn thường nhắc nhở lẫn nhau, nay được tái ngộ 
cũng do duyên Trời định, xác xa nhưng tâm không xa, sự trìu mến luôn luôn khắn khít với nhau 
trong tâm đạo tình người, ngày hôm nay được tái ngộ, chung một đường lối tu học thăng hoa rõ rệt  
 
                  Kệ:  
Tâm thương chuyển hoá đạo duyên mùi  
Ý tưởng tâm thành trí rất vui  
Xa cách bao năm tâm không lệch  
Chung vui tái hợp tự rèn trui  
 
7) 27-06-92  

Hỏi: Người tu hướng về tình dục có ích lợi gì không?  
 
TL: Thưa đã nói dục là ác trược, thì người tu không nên hướng về dục, có hại cho tâm thân, tâm 
càng ngày càng bị giam hãm vào chỗ ghen tương ác độc.  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
  

Thăng Trầm Cõi Thế 

Xác thân cặn bã thanh quang 

Muôn chiều qui một tạo an tạo hòa 

Trong ngoài hiểu được thấy ta 

Khả năng sẵn có chan hòa quí thương 

Bên trong đủ lối đủ đường 

Bên ngoài cũng vậy khai đường tự đi 

Cơ hình tạng phủ đã ghi 

Nguyên năng thanh nhẹ tự truy tự hòa 

Tình đời tình đạo phân qua 

Càn khôn qui một chuyển ra thực hành 

Cảnh đời kích động cạnh tranh 

Chơn tâm không có lại sanh đủ điều 

Từ đời loạn động đến siêu 

Đều giam trong thức tạo nhiều loạn tâm 

Lắm khi tự cảm thì thầm 

Không bờ không bến không tầm được chi 

Tự mình phải xét phải suy 

Qui về nội thức tâm thì đạt an 

Bình tâm học hỏi bạc bàn 

Do đâu mà có ta đang truy tầm 

Cộng đồng siêu lý diệu thâm 

Tâm ta tâm họ tâm tầm nguyên lai 

Do đâu đã khéo an bài 

Người không muốn chết lại đày tâm thân 

Hướng ngoài lảo đảo bần thần 

Nghĩa ân tạm bợ khó phân xử hòa 

Bên trong loạn động thân ma 

Không còn trật tự hát la om sòm 

Quên đi thể xác phần hồn 

Bất cần trật tự ác ôn giết mình 

Nói năng lý luận chơn tình 

Miệng mang chất độc giết mình không hay 

Đâu dè thiên hạ đã bày 

Ăn vô sanh bệnh ngày ngày nặng thêm 

Nằm lòng tham thực đêm đêm 

Tiết ra độc chất khó êm khó hòa 

Xác thân khối óc ta bà 

Bầy ra đủ thứ khó hòa nội tâm 

Vận hành luật đã khai tâm 

Lục phủ ngũ tạng âm dương điều hòa 

Thực hành học hỏi gần xa 

Ăn vô hít thở cho ra cõi trần 

Xác hồn thanh lọc lần lần 

Từ không đến có đi lần đến không 

Bên ngoài cảm thức bên trong 

Xác thân bệnh hoạn mới tòng thiên cơ 

Tử sanh sanh tử nhiều giờ 

Đổi thay thay đổi tùy cơ thực hành 

Luật đà ban bố đành rành 

Sanh trụ hoại diệt hồi sanh rõ ràng 

Ăn vô nhai nhuyễn bạc bàn 

Bốn mươi nhịp độ chuyển sang tạng tỳ 

Đến đây khai triển tùy nghi 

Quên đi thù hận sân si chẳng còn 

Tiến theo nguyên lý đường mòn 

Non già đường ruột sống còn hồi sinh 

Thực hành khai triển hành trình 

Kết thành máu sống khai minh đạo đời 

Đến đây cảm thấy tình Trời 

Không bao giờ bỏ không rời các con 

Khí thanh ban bố nỉ non 

Trong ngoài đồng nhịp vuông tròn dựng xây 

Triển khai tâm thức hằng ngày 

Cảm thông nội tạng đang say tình đời 

Nhơn ông cũng đã hết thời 

Không sai giải tỏa được lời độ tha 

Bắc cầu nhịn nhục thứ tha 

Tìm ra lối thoát vượt qua non già 

Toàn thân bộ ruột phân qua 

Nhiệm vụ trọng trách cố mà thực thi 
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Đâu dè tích trữ nhiều kỳ 

Ô trược bế tắc dự thi hoài hoài 

Bất thông trở lại học bài 

Xác thân bệnh hoạn ngày ngày lo âu 

Đâu là bến giác bến tà 

Đâu là cơ cấu Trời trao cho hồn 

Xác thân tăm tối ác ôn 

Dời theo đường dục sanh tồn mất luôn 

Đấu tranh chẳng bỏ chẳng buông 

Chạy theo động loạn cuống cuồng nội tâm 

Sanh tồn nguyên lý diệu thâm 

Nay đà thức giác giữ tâm thanh hòa 

Trước mắt sẵn có ly trà 

Từ đâu đã đến lập hòa với ta 

Âm thầm tự nghiệm suy ra 

Ngũ hành cấu trúc mặn mà hòa tan 

Uống vô chẳng có bàng hoàng 

Các nơi sống động tình ban tràn đầy 

Càn khôn vũ trụ xưa nay 

Trà ngon một tách tỉnh say đạo đời 

Thức tâm trực nhớ hợp thời 

Vận hành trong luật do Trời ân ban 

Lệ rơi cảm thức đôi hàng 

Mừng thầm mừng đã sống an tình Trời 

Chẳng còn méo mó chơn lời 

Lui về thực chất nơi nơi cảm hòa 

Càn khôn vũ trụ tình Cha 

Qui về một mối chan hòa tình thương 

Xem đời thủy điển dựa nương 

Thanh thanh trược trược gieo gương thế trần 

Tạo đường gia kế nghĩa ân 

Mọi đường vừa phải tiến gần với nhau 

Cùng chung xây dựng trước sau 

Kẻ mau người chậm vẫn trao đổi tình 

Đi đi lại lại một mình 

Ly trà cũng vậy kết tinh độ đời 

Tiến thăng giải tỏa hợp thời 

Lọc phần ô trược nơi nơi an toàn 

Thực hành sáng suốt tâm an 

Sửa mình là chánh mọi đàng yên vui 

Tự mình thức giác rèn trui 

An vui thanh tịnh chung vui với trà 

Tự mình thức giác xuất ra 

Trà tiên sẵn có chan qua đổ tình 

Qui hồi nguyên lý tâm linh 

Gieo duyên khắp xứ tỏ tình sáng ban 

Càn khôn vũ trụ khai màn 

Giúp hồn tiến hóa khai đàng tự đi 

Thần kinh khối óc chuyển ghi 

Thức hồn tự thức tự trong chơn hồn 

Cảnh đời ly tán dập dồn 

Màu nào sắc nấy vẫn tôn luật Trời 

Trong không mà có tạm thời 

Đến đây học hỏi tự rời ra đi 

Cảnh đời là bãi trường thi 

Học xong bài học tùy nghi tiến hành 

Chẳng còn lý luận cạnh tranh 

Trễ tàu phải thức sớm hành đến nơi 

Chung trà phảng phất nơi nơi 

Thi thơ thánh thót dự nơi thanh bình 

Tâm thân duyên nghiệp hành trình 

Hướng về thanh nhẹ do mình dựng xây 

Thanh quang vốn cảnh vui vầy 

Trở về trật tự tâm nầy đạt an 

Chuyển khuynh đạo pháp bạc bàn 

Giải mê phá chấp tâm an đời đời 

Tự mình thức giác xa rời 

Chẳng còn loạn động tạo nơi lu mờ 

Bình tâm cảm thức thiên cơ 

Nằm trong nguyên lý tóc tơ thực hành 

Điển quang ban chiếu hóa sanh 

Tâm thành tự đạt thực hành đến nơi 

Thương yêu chẳng muốn xa rời 

Trời cao bể rộng tạo nơi dung hòa 
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Tình người sánh tợ tình ta 

Chan hòa sống động vượt qua đạo đời 

Chơn tu cảm thức hợp thời 

Dưỡng phần thanh nhẹ tự rời tham sân 

Thực hành khai triển cao tầng 

Ngồi đây hiểu đó lần lần đạt thông 

Bền lòng cảm thức lý công 

Cùng chung khai triển mở vòng độ tha 

Bắt tay làm việc chung nhà 

Của Trời rõ rệt ta hòa sửa tâm 

Thương yêu tha thứ mừng thầm 

Chuyển về chơn trạng tự thầm sửa tu 

Biết mình đã bị mê mù 

Tâm thân không biết khó tu khó hòa 

Từ trong huyền bí diễn ra 

Khoa học cởi mở thật thà thương yêu 

Cảm minh nguyên lý hiểu nhiều 

Tâm hồn thanh nhẹ đạt siêu đạt hòa 

Tình Trời cấu trúc trong ta 

Khai tâm mở trí vượt qua khổ nàn 

Thương yêu vui đẹp bạc bàn 

Trong người đầy đủ tâm an vận hành 

Ức niên cấu trúc đạt thành 

Tu tâm khám phá ngọn ngành sáng ban 

Thế gian cho đến Thiên đàng 

Trong ta có sẵn khai màn tự đi 

Chẳng còn loạn động thị phi 

Lui về thực chất tự ghi tiến lần 

Nhơn sinh mỗi phước mỗi phần 

Thực thi chơn pháp lần lần tiến lên 

Trở về căn bản đạo nền 

Dâng Trời dâng Phật bỏ quên hận thù 

Trở về lọc ruột giải mù 

Ruột là nguồn rễ thân tu tại trần 

Hút vào độc chất phát phân 

Tim gan thận trược khó phân đạo đời 

Vô Vi khai triển hợp thời 

Huyền Bí thức giác lập đời Tân Dân 

Thực hành thanh lọc góp phần 

Nói ra lợi hại tối cần sửa tu 

Tránh đi bệnh hoạn mê mù 

Thế giới lầm phải khó tu khó hòa 

Giáng trần học luật tình Cha 

Tinh vi sống động chan hòa ân ban 

Minh tâm kiến tánh bạc bàn 

Ai ai cũng có ngàn vàng trong tâm 

Nằm trong nguyên lý diệu thâm 

Tầm đường bổ khuyết dương âm điều hòa 

Lý đời chết bảy còn ba 

Tâm ta thức giấc tự hòa giải mê 

Chuyện đời lắm chuyện ê chề 

Vô Vi cũng vậy cũng pha lắm tuồng 

Giải thông đủ thứ về nguồn 

Ly trà chung uống cuống cuồng sửa tâm 

 

Hát ba lần: 

 

Chung nhau tự thức siêu cường 

Tâm thân sẵn có yêu thương muôn loài. 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Qui Hội Tâm Thức 
 

Vancouver, ngày 31 tháng 7 năm 1983 (tiếp theo và hết)) 
 

Cho nên giờ thiền các bạn là giờ rất quí, trong tâm thức của các bạn nó nhắc nhở những chuyện hằng ngày. 
Khi các bạn soi hồn, cái chuyện ô trược nó xuất hiện trong đầu óc của các bạn! Rồi làm thế nào nó mới 
giải tỏa được những phần này! Nhưng mà trong một lúc nào, các bạn thanh nhẹ rồi, lúc nhắm mắt thì nó 
quên hết rồi! Các bạn thấy không? Đó là trình độ! Dày công để giải tỏa, khử trược lưu thanh! Trước kia tôi 
nhắm mắt cái gì tôi cũng nhớ! Cả chương tình thù hận! Ngày nay tôi nhắm mắt là tôi quên hết! Ai cho tôi? 
Chính tôi đã đi và tôi đã đạt, chớ không ai cho tôi! Nếu mà tôi không hành thì không bao giờ được! Người 
truyền pháp đưa cho tôi mà tôi không hành thì không có giá trị, không có ngày hôm nay! Mà ngày hôm 
nay huynh đệ tỷ muội chung thiền trong căn phòng này, ai cho tôi? Hồi tôi mới tu tôi ước mong có một 
người theo tôi tu thôi mà bây giờ xung quanh tôi mười mấy hai chục người! Ai cho tôi? Do sự dày công 
của mọi cá nhân thực hiện, ngày nay nó hội tụ! Ðó là thiền đường tâm thức! Thấy chưa? Do tâm của hành 
giả, trụ nó mới hóa, thấy chưa? Thì chúng ta phải có tu thì cái thiền đường càng ngày càng lớn rộng! Thiền 
đường chúng ta sẽ lớn rộng khắp năm châu! Có giờ tu học, có giờ an nghỉ, có trật tự, không bỏ xã hội, 
không bỏ ta, không bỏ Trời Phật, tam giới khai thông! Quí biết là bao nhiêu! Mà chỉ đòi hỏi có sự thực 
hành mà thôi! 
 

Ngày nay các bạn đã thực hành, cảm thấy sự an nhẹ trong tâm! Vui, mở! Quí biết là bao nhiêu! Rồi lần lần 
các bạn thấy rằng các bạn là y sĩ tự trị! Bệnh hoạn do đâu? Bệnh do tánh sanh! Mà bây giờ tôi đổi được 
tánh tình rồi thì bệnh tôi nó phải thuyên giảm! Càng ngày tôi lại càng thanh nhẹ hơn! Càng ngày tôi lại 
càng cởi mở, sống động hơn! Càng ngày tôi cảm thấy tôi càng trẻ trung, là nhỏ bé! 
 

Tôi là người thọ giáo học đạo chớ tôi không phải người dạy đạo! Thì lúc nào các bạn cũng trẻ và phá mê 
phá chấp! Ðứa con nít mà ai chấp bạn đâu! Bạn trở về cái cảnh thần đồng tại thế, thì tiên đồng mấy hồi 
đâu! Rồi trở về một vị Phật cũng chả khó khăn! Mình thấy sự sống của chúng ta, tự nhiên nó đến, nó có! 
Trời Phật sắp đặt. Hơi thở du dương luôn luôn sống động, truyền cảm trong tâm thức của chúng ta! Giờ 
thiền, như giờ ăn giờ đi, giờ đứng đều là lên xuống, lên xuống tạo ra thanh khí! Thanh khí, thanh khí hóa 
giải tâm thức càng ngày càng cởi mở sống động, kích động và phản động, rồi đem lại sự sáng suốt cho 
chính chúng ta! Sự mê muội sự lầm than rồi cũng đem lại sự sáng suốt cho chúng ta, một ngày nào đó có 
cái cơ duyên thức tâm! Cho nên các bạn tu bữa hôm nay trong tâm tình thấy khác! Ngày mai tâm tình thấy 
khác! Rồi một ngày nào đó, rồi mỗi giờ nào đó, mỗi phút nào đó sẽ thấy khác! Cái luật biến hóa vô cùng! 
Lúc đó các bạn mới thấy rằng Phật Pháp vô biên, không có ai ngăn chận được! Tâm thức các bạn lúc nào 
cũng sống động cởi mở, vui trong hạnh niệm thanh trì tiến giải! Sống động vô cùng! 
 

Cho nên càng thiền càng vui, càng thiền thấy sức khỏe càng dồi dào, càng cởi mở! Thấy ngồi một đống đó 
mà cởi mở chỗ nào? Vì nó gọt tất cả những sự vá víu của ngoại cảnh kích động và khuyến rũ nó làm sai! 
Ngày nay nó từ bỏ, buông bỏ hết, rồi nó ở trong thức hòa đồng! Nó làm việc chứ! Nó ngồi nhắm mắt đó nó 
làm rất nhiều việc : gỡ tháo, gỡ tháo, tiến hóa.. gỡ tháo, gỡ tháo, tiến hóa! Bước qua khuyết này tới khuyết 
kia, để tiến triển lên sự trụ tâm thanh nhẹ! Không bị lừa gạt và không bị ai bịp cả! Chính nó hành để tự đạt! 
Vinh dự vô cùng! Từ nhỏ đến lớn chưa biết xữ dụng cái quyền sáng suốt của chúng ta và thanh tịnh của 
chúng ta! Ngày nay biết xử dụng cái quyền sáng suốt và đạt tới thanh tịnh! Quí biết là bao nhiêu, tinh thần 
tự chủ! Cho nên không có lệ thuộc, và không yếu hèn nữa! Từ ngày thất bại của trường đời mà đi tới thành 
công của đường đạo thì nó trở lại quân bình, dũng chí vô cùng! Ðâu còn thất bại nữa! Cho nên các bạn có 
cơ hội học pháp thiền này và tự thức tự hành là sẽ trở nên một người cao quí! Vì các bạn đã vượt qua 
những sự vọng động cũng như trường đời thì tương lai các bạn sẽ cố vấn và dìu tiến những phần vọng 
động đó trở nên thanh nhẹ, học đạo, vay đạo trả đạo! Góp công xây dựng, từ đời lẫn đạo! 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 8/12 

Hôm nay chúng ta lại có duyên lành quá quí báu được tái hợp và trao đổi thanh điển! Vui trong tâm thức 
vinh hạnh của mọi cá nhân! Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./. 
 

HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ MIỀN NAM CALIFORNIA 

THÔNG BÁO 

   
Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California xin thông báo đến toàn thể quý bạn đạo tham dự khóa 
tịnh khẩu Niệm Phật tháng 8 năm 2018 tại Thiền Viện Vĩ Kiên. Vì lý do hệ thống nước của Thiền Viện Vĩ 
Kiên bị trục trặc và đang được tu sửa, nên khóa Tịnh Khẩu Niệm Phật tháng 8 từ ngày 5 đến ngày 12 sẽ 
được tổ chức tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi thay vì tại Thiền Viện Vĩ Kiên như thường lệ. Bạn đạo phương 
xa về tham dự khóa sẽ cư trú tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi trong suốt thời gian dự khóa. 
  
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý bạn đạo. Kính chúc quý bạn tham dự khóa tu học ngày thêm 
tinh tấn, tu thiền thanh nhẹ. 
  
Mọi sự liên lạc xin gọi về: 
Kim Anh Nguyễn: 714-580-5388 

Bảo Khanh Châu:  714-489-7767 

  
Thân mến, 
Hội trưởng Võ Thanh Chí 
  

Thông Báo của HAHVV Canada 
 

Thưa quí Bạn đạo, 
 

Tình hình sức khỏe bà Tám không tốt từ năm 2014, bà Tám phải nhập viện tháng 11 năm 2014 do bị bể 
mạch máu não, sau đó bà tám được chuyển qua CHSLD (Centre hospitalier de soins longues durées hay 
long term care hospital center) đến ngày nay.  
Sau khi bà Tám bị bể mạch máu não tay phải của bà Tám không xử dụng được. Vì lý do đó Bà không còn 
ăn uống một mình được, cần phải thuê một người biết nói tiếng Hoa, giúp đỡ Bà Tám trong việc cho ăn 
uống một ngày 3 buổi ăn và giúp đỡ Bà Tám những khi cần. 
Người phụ giúp này làm việc 10 giờ mỗi ngày, liên tục 7 ngày trong tuần. Lương ngắn hạn khoảng 
1,056.00 $CAD/1 tuần hay 807.00 $ US/1 tuần. 
Lúc đầu, Curateur Public du Quebec (Quebec Public curator) cho chúng tôi sử dụng tiền Bà Tám cho chi 
phí này. Đến nay thì nơi này cho chúng tôi hay tiền còn lại của Bà Tám đã xài hết, trong khi căn nhà ở 
1435 Desmarchais, Montreal chưa bán được vì lý do thủ tục pháp lý chưa kết thúc. Hơn nữa, chúng tôi 
cũng không biết khi nào sẽ xong. 
Chúng tôi nhận thấy rằng, nhờ có người chăm sóc cho Bà Tám nên sức khỏe của Bà  tám tương đối tốt 
hơn, chúng tôi mong muốn duy trì việc này cho những ngày tháng bà Tám còn ở trong CHSLD này. 
Vì thế, chúng tôi vừa mở một ngân quỹ tạm thời để lo cho sức khỏe của Bà Tám, cho đến khi căn nhà được 
bán. 
Tôi sẽ trách nhiệm quỹ này. Nếu quí bạn đạo phát tâm đóng góp vào quỹ này thì xin vui lòng gửi về: 
VoVi Association of Canada 

2590 Allard St. Montreal Qc H4E 2L4 CANADA 

Check xin đề : VoVi Association of Canada 

Trong thơ xin ghi : Quỹ chăm lo sức khỏe Bà Tám 

Kính thư 

Phan Cao Thăng 
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Bộ video Đại Hội Ngũ Uẩn Giai Không tại Penang, Malaysia năm 2017 

Xin kính mời quý vị dành thời giờ coi bộ video Đại Hội Vô Vi Quốc Tề kỳ 36 tại Penang, Malaysia năm 
2017 mới để trên vô vi trang nhà.  Ba ngày Đại Hội được thu gọn trong 13.5 giờ gồm:   

• Lễ Khai Mạc,  Lễ Tưởng niệm 50 Đức Tổ Sư liễu đạo và Lễ Giỗ Đức Thầy.  
• Tìm hiểu và học hỏi chơn ngôn Đức Thầy,  
• Ôn lại Pháp Lý (Hồn Vía và Vạn Linh).  
• Sinh hoạt 6 nhóm tu học về đề tài Ngũ Uẩn Giai Không.  
• Tìm hiểu về Đức Tổ Sư và Ôn Lại Lời Giảng của Ngài.   
• Ôn Lại Lời Giảng của Đức Thầy về Ngũ Uẩn Giai Không.  
• Trao Đổi Kinh Nghiệm và Ôn Lại Pháp Niệm Phật. 
• Đặc biệt năm nay có tiết mục mới:  Đố Vui Để Học rất là hào hứng.  
• Văn Nghệ Vô Vi và Lễ Bế Mạc Đại Hội.  

Trang Nhà:  Vovi.org      

Tài Liệu Tu Học:  Đại Hội Vô Vi 2017 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnzG27YdxH7lGtS-clv1UJUt 

 

Đại Hội Vô Vi 2017 - YouTube 

www.youtube.com 

Ban Kỹ Thuật Kính Mời 
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KHÓA SỐNG CHUNG ÚC CHÂU 2019 
"SỨC KHỎE VÀ TÂM LINH" 

 
THÔNG BÁO  

Ban tổ chức khóa sống chung Úc Châu trân trọng thông báo Khóa Sống Chung Úc Châu 2019 sẽ được tổ 
chức như sau: 
1/Thời gian:  từ ngày 06/04/2019 đến ngày 13/04/2019 (7 đêm) 
2/Địa điểm:  Vùng suối nước nóng Moree, nơi có nguồn suối nước nóng nổi tiếng của Úc Châu, giúp tăng 
cường sức khỏe và trị các bệnh về đau nhức khớp và cho người sử dụng nước suối một làn da mịn màng 
sau khi tắm.. 
3/Ghi danh: 
** Úc Châu:   
*Bạn đạo ở Melbourne xin liên hệ 

• Chị Wan thị Bích Liễu: 
Email:  lieuvuwan@gmail.com hoặc ihsanlie@tpg.com.au 
Điện thoại di động: 0434144976 

* Bạn đạo ở Sydney và các tiểu bang khác:  liên hệ với các bạn đạo: 
• Chị Nguyễn Thị Duyên:   

Email:  duyenvovi57@gmail.com 
điện thoại di động:  0430486845 

• Chị Khưu Thị Phẩm:  Điện thoại di động:  0418466328 

** Bạn đạo Việt Nam ghi danh theo chi tiết dưới đây 
Email: truongchungthuy@gmail.com 
Điện thoại di động:  0919260151 
Xin ghi danh Khóa Sống Chung cho địa phương và điền vào phiếu ghi danh được đính kèm theo thông báo 
T.M Ban tổ chức KSC Úc Châu-SKVTL, 
Nguyễn Thị Duyên 
H.T Thiền đường Dũng Chí Sydney, Úc Châu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 11/12 

PHIẾU GHI DANH KHÓA SỐNG CHUNG VÔ VI ÚC CHÂU 2019 
"SỨC KHỎE VÀ TÂM LINH" 

 
Thời gian: 06/04/2019 (check in) đến 13/04/2019 (ra về-check out) (7 đêm)  
Địa điểm:  tại vùng suối nước nóng Moree.  
Ghi danh: 
Họ/Tên (theo passport): ……………………………Nam : [ ] Nữ : [ ]  
Địa chỉ : ………………………………………………………… Thành phố : …………… Mã số vùng: 
………. Quốc Gia:………………….. Điện thoại: …………………….Email : …………………Thuộc 
Thiền đường/Hội Ái Hữu VôVi: ......................................................  
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp): .................... Điện thoại người thân : 
............................................................................  
Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: 01/12/2018 (hoặc sớm hơn 01/10/18 đối với bạn đạo VN vì BTC cần 
danh sách sớm để gửi thư mời), trong trường hợp hết chỗ, vì số phòng rất giới hạn).  Trường hợp hủy bỏ 
ghi danh: * Hủy bỏ trước ngày 31/12/2018: hoàn tiền lại đầy đủ. *Hủy bỏ tham dự sau ngày này sẽ không 
hoàn trả lệ phí tham dự (vì đã đóng tiền cho Motel rồi).  

• Bạn đạo tham dự cần mang theo khăn tắm, áo tắm, áo gối, khăn trải giường.  Lệ phí KSC bao gồm 
tiền ăn và phòng nghỉ ngủ trong suốt khóa như sau: 

*Cabin 2 phòng ngủ, 2 người : $AUD 310 mỗi ngưòi/7 đêm  
*Cabin 1 phòng ngủ, 2 người: $AUD 280 mỗi người/7 đêm  
*Cabin 2 phòng ngủ, 3 người: $AUD 250 mỗi người/7 đêm  
*Cabin 2 phòng ngủ, 4 người: $AUD 220 mỗi người/7 đêm  
•  Chi tiết xin xếp phòng: Tên họ: .......................................... Xin được xếp phòng chung với: 

................................................. với: ................................................. với: ................................................. 
Lệ phí KSC xin trả bằng tiền Úc, $AUD. Xin liên lạc với người ghi danh ở địa phương của mình để 
biêt số account (tài khoảng ngân hàng) đóng tiền.   
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn đạo Đỗ thị Kim Cương là cụ bà Trịnh thị 
Lời sanh 1938 mất ngày 1-6-2018 ( nhằm ngày 18-4al Mậu Tuất) lúc 10g tại xả Thới Long quận Ô Môn 
TP Cần Thơ hưởng thị 80 tuổi  được siêu thăng tịnh độ 
 
Gia đình Kim Cương cảm tạ 
 

THƠ BẠN ĐẠO 
Tiếng Thu-Không 

Tiếng Trống Thu-Không tại Cửa Ô  
Đã vang thức-giục khách nơi mô…  
Mau quay về trước hoàng-hôn xuống : 
Trấn-thủ lưu-đồn đóng Cửa Ô. 

 
Chánh Tà lẫn-lộn đứng chung nền ; 
Xiển Triệt đồng-hành sống kế bên… 
Nghe qua vội tưởng cùng chung Pháp ; 
Nhìn kỹ mới hay chẳng một thuyền. 
Giải-thoát không tìm, tìm lệ-thuộc ; 
Quán-chiêu chẳng muốn, muốn uy-quyền ! 
Chia phe giành Pháp, đầu-cơ Đạo : 
Lời nguyện thề xưa nỡ vội quên ! 

Toulouse, ngày 12-07-2018. 
Kính bút, 

Trịnh Quang Thắng. 


