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` 
Số 1225  30 tháng 12 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) Những người dốc lòng tu thiền thì tương lai sẽ ra sao?  
2) Bé thường khuyên tự thức thì phải làm sao? 

3) Hôm nay Bé tham dự buổi khánh thành Thiền đường Qui Hội Tâm Linh Và Sức Khoẻ, Bé có dự 
trù nói những gì không? 
4) Bé về Thiền đường mới thanh tịnh, Bé có ngủ được không?  
5) Sau mấy ngày hàn gắn tâm linh của một số bạn đạo tại Montréal, Bé có cảm thấy mệt không? 
6) Niệm Phật niệm sao mới đúng? 
7) Có người thấy mình đi đây đi đó trong giấc mộng thì sao?  
 
 

Voâ Cuøng 
Voâ cuøng taâm ñaïo qui duyeân toát 

Khai trieån chính mình töï soáng yeân 
Qui hoäi tình ngöôøi duyeân ñaït ñaïo 

Khai thoâng trí tueä töï phaân hoøa 
 

Kính bái 

Lương Sĩ Hằng 
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1)30-10-92  

Hỏi: Những người dốc lòng tu thiền thì tương lai sẽ ra sao?  
 

TL: Thưa những người dốc lòng tu thiền thì tương lai sẽ đạt được kết quả tốt từ tâm lẫn thân, 
không còn dấy bận việc đời mà khổ! Có không không có cũng vậy mà thôi, hằng ngày sống trong 
tình thâm đạo mầu, điển tâm càng ngày càng khai triển thanh nhẹ, hiểu rõ qui y Phật Pháp là trở về 
với căn bản vô sanh bất diệt  
 

              Kệ:  
Thân tâm an lạc cũng do thiền  
Trì niệm triền miên tự tiến xuyên  
Giao cảm thanh quang Trời chuyển phước  
Thực hành chơn pháp lại càng yên  
 
2) 31-10-92  

Hỏi: Bé thường khuyên tự thức thì phải làm sao?  
 

TL: Thưa tự thức là phải thường niệm Phật, thì nội tâm sẽ được yên ổn tùy theo điện năng hướng 
thượng của hành giả, tức là phải làm một việc cho chính mình, nhiên hậu mới nhận được giá trị 
của sự thanh tịnh. Thanh tịnh mới có cơ hội khai thông khối óc, tâm từ bi mới phát sáng, sẽ chẳng 
còn loạn động và lo âu nữa, tùy duyên trợ hành tùy thức mà tu  
 

             Kệ:  
Trì tâm thực hiện chẳng còn ngu  
Giải mở tâm linh thoát khỏi tù  
Chiều đạo thâm sâu đường thuận tiến  
Khai thông mối đạo thật là tu  
 
3) 01-11-92  

Hỏi: Hôm nay Bé tham dự buổi khánh thành Thiền đường Qui Hội Tâm Linh Và Sức Khoẻ, Bé 

có dự trù nói những gì không?  
 

TL: Thưa Bé rất cảm động thấy bạn đạo Montréal có được một nơi tụ hợp hợp pháp và tu tịnh, 
cũng do sự dày công của những bạn đạo đêm ngày lo tu tịnh nhiên hậu mới được ngày hôm nay, 
có cơ hội phát tâm khai triển tâm đạo. Trong lúc mọi người đang lo âu về thiên cơ biến chuyển, 
chúng ta lại có cơ hội tu tâm linh, đặt một niềm tin ước nguyện thực hành trở về Bến Giác, dày 
công thực hành cho đến đích, quên đi sự tranh chấp vô lý và cầu nguyện cho thế giới hoà bình. 
Nhơn dịp Bé lại có cơ hội thật sự hướng về tâm linh trong tình đồng tu tiến hóa, mọi người sẽ 
được tụ hợp trong giây phút thiêng liêng giải mở những sự mê chấp, hướng về thật sự hợp tác tiến 
hóa của tâm linh, sống còn trong nguyên lý vô sanh sống động và bất diệt  
 

                Kệ:  
Ðiển tâm khai triển tiến tâm linh  
Thực hiện chơn tu rõ hành trình  
Phật Pháp khai minh dìu tâm tiến  
Cảm minh thiên địa rõ hành trình  
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4) 02-11-92  

Hỏi: Bé về Thiền đường mới thanh tịnh, Bé có ngủ được không?  
 

TL: Thưa Bé được về nơi Thiền đường mới, Bé ngủ rất ngon, Bé cảm thấy rất nhẹ nhàng, vì chỗ ở 
rất có trật tự thanh tịnh và rộng rãi. Các bạn ái mộ tu học có chỗ nghỉ ngơi như Bé đã mong muốn 
từ lâu, chơn thành lo tu học thì Thượng Ðế sẽ ban ơn, càng ngày càng gọn hơn. Tu thiền là bất khả 
luận bàn, sự thành tựu tâm linh cũng không ngờ trước được. Bạn đạo có dịp chứng minh công 
tham thiền không có hoang phí! Càng tu nhiều thì thanh quang càng ban chiếu, thật tâm tin ở đạo 
thì mọi sự sẽ được giải quyết tốt đẹp  
 

                  Kệ:  
Tham thiền nhập định hướng tâm linh  
Quang chiếu thanh cao rõ hành trình  
Trong đạo có đời tâm minh chánh  
Hướng tâm giao cảm lại càng minh  
 
5) 03-11-92  

Hỏi: Sau mấy ngày hàn gắn tâm linh của một số bạn đạo tại Montréal, Bé có cảm thấy mệt 
không?  
 

TL : Thưa Bé cảm thấy khoẻ mạnh và an vui, Bé đã gặp được nhiều bạn trẻ tự nguyện hướng về 
thanh tịnh tâm giao. Ðó cũng là cơ hội dìu dắt những người kế tiếp ở tương lai, bàn tay tình thương 
và đạo đức sẽ được nối dài lần lần trên mặt đất này.  
 

                Kệ:  
Chung hành mối đạo lý vô sanh  
Mến cảm tình thương tự thực hành  
Ðời đạo song tu tâm chuyển tiến  
Học thanh giải trược thức chơn hành 
 
6) 04-11-92  

Hỏi: Niệm Phật niệm sao mới đúng?  
 

TL: Thưa niệm Phật bằng trí bằng ý chứ không phải niệm bằng hơi. Nếu niệm bằng hơi thì phải 
dụng miệng môi và âm thinh tức là dụng hơi, khẩu khai thần khí tán, rất khó trụ tâm hướng về 
Phật. Chúng ta nên ý thức rõ ràng khi ta hành. Tại sao chúng ta tôn kính và gọi là Phật, Phật tức là 
thanh nhẹ thoát khỏi ý lực trần tục, làm việc gì cũng bằng từ quang thanh nhẹ. Chúng ta muốn đạt 
được mục đích thanh nhẹ, thì chúng ta phải dùng trí ý thanh nhẹ niệm Phật thì mới có cơ hội giao 
cảm từ quang thanh nhẹ của chư Phật tận độ, niệm từ nhịp một cho rõ rệt, chứ không phải niệm 
liên tục mà không thức giác.  
 

               Kệ:  
Trì tâm niệm Phật tự niệm hoài  
Trí ý thanh cao chẳng lầm sai  
Hướng thiện giải mê nơi trần tục  
Tiến thân thanh tịnh rõ mình sai  
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7) 05-11-92  

Hỏi: Có người thấy mình đi đây đi đó trong giấc mộng thì sao?  
 
TL: Thưa có người thấy mình đi đây đi đó, tức là người có duyên tu, đang phát triển trong ảo ảnh, 
nhớ đó mà thích tầm đạo Pháp. Có duyên thực hành Pháp Lý Vô Vi Phật Pháp thì sẽ gặt hái được 
kết quả thanh tịnh nhanh hơn. Bộ óc chịu hướng về sự thật hơn là ảo ảnh, bằng lòng tiến hóa trong 
thật thà và thanh tịnh, càng ngày càng chất phát hơn, sự thật là sự thật.  
 
               Kệ:  
Óc minh tâm tịnh trí triển ra  
Trí sáng thông minh sống thật thà  
Ảo giác không còn tâm tận độ  
Từ bi khai mở lý chan hòa 
 
 
 

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Bầu Trời 

 

Bầu trời ngắn gọn bạn ơi, 

Nơi nào cũng có Phật Trời độ tâm. 

Tự tu giải tỏa âm thầm, 

Trí tâm là một đường tầm lý chơn. 

Chung vui chẳng có giận hờn, 

Tự tu tự tiến rõ Trời ân ban. 

Quý thương cha mẹ ở đời, 

Hợp thời tiến bước rõ nơi an toàn. 

Cảm thông nguyên lý tự an, 

Chẳng còn mê chấp, tự bàn tự tu. 

Chẳng còn lưu luyến tiền xu, 

Tâm tu dứt khoát chẳng ngu chẳng khờ. 

Cảm thông thức giác từng giờ, 

Hướng thanh tự đạt, thờ ơ chẳng còn. 

Trời ban nguyên lý đường mòn, 

Tự tu tự tiến, chẳng còn si mê. 

 

Kính bái, 

Lương Sĩ Hằng 
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
  

Tìm Nguyên Lai Bổn Tánh 
 
Montréal, 23/5/1982 (tiếp theo và hết) 
 
Rồi chúng ta mới tìm hiểu về phần hồn của chúng ta, ta đã nguyện niệm với đấng Cha Lành khi chúng ta 
giáng thế. Biết bao nhiêu công chuyện mà chúng ta đã bê bối và bỏ không chịu làm.  
Cho nên chúng ta phải thức tâm trở về và thực hiện những gì mà chúng ta đã đặt trong đại nguyện của 
chính mình! Cho nên các bạn lắm lúc đau khổ vô cùng không có lối thoát, rồi các bạn tự tu, các bạn thấy 
sung sướng vô cùng! 
 
Tội được hiểu tôi, tôi đã tìm ra tôi là ai! Tôi đã thấy rõ khả năng sẵn có của tôi. Tôi phải xử dụng khả năng 
sẵn có của tôi và để cống hiến sự sáng suốt sẵn có của tôi cho nhơn quần đại chúng! Tôi thấy tôi rất hãnh 
diện trong cuộc hành hương này! Tôi phải đi nhiều hơn, tôi phải làm nhiều hơn! Tôi phải tự tiến nhiều 
hơn! Tôi mới thấy rõ gương lành của chư Phật chư Tiên. Tôi mới nghe được lời gọi của Thượng Ðế, bàng 
bạc trong tâm thức của tôi bất cứ lúc nào. Chính Ngài đã hằng hữu trong tôi, nhưng mà tôi thiếu thanh tịnh, 
tôi cho Ngài là cao quí, tôi là trần trược, tôi phải xa cách, bởi ai? Bởi tôi! Bởi sự tăm tối! Chính Ngài, 
chính Ngài ở trong tôi, Ngài đã tự gánh vác từ trần trược đi tới sự thanh cao. Cho nên tôi phải trở về với 
Ngài, để thực hiện nguyện niệm sẵn có của tôi và để hưởng sự cao quí đời đời bất diệt đó! 
 
Không nên ca tụng một góc mà bỏ tất cả, chúng ta phải thực hành để chúng ta thấy tất cả, từ trược tới 
thanh, từ thanh tới trược để chuyển tiếp phân giải, mới minh chân lý. Phải đào phải phá đá nó mới có tìm 
ra đá quí. Phải tu phải luyện, phải tập trung nó mới có mô ni châu! Chớ không phải đọc kinh rồi được đâu! 
Cho nên các bạn phải dùn g ý niệm xét rõ những lời phân giải trong kinh kê. Và quí vị phải thầm xem tất 
cả vạn vật đang bao vây quí vị, giải tỏa những sự ô trược trong nội thức quí vị, và để cho quí vị thấy rõ quí 
vị hơn! Thấy những gì sững sờ trước mắt! Những gì đang phát triển trước mắt, những gì đang kêu gọi tâm 
linh và những gì đã chỉ rõ cho các bạn thấy sự yếu hèn của chính bạn! Sự qui mô vĩ đại của cả càn khôn vũ 
trụ đã dành cho chúng ta và đã dẫn tiến tâm linh cho chúng ta! Ðể chúng ta tới nơi vô cùng thương yêu 
mến cảm xây dựng! 
 
Tại sao chúng ta còn trì trệ trong tăm tối nữa? Tại sao chúng ta không thức giác, chúng ta không hướng 
thượng để thực hiện trong một chu trình quãng đại? Khai triển tâm linh, nhìn nhận chúng ta là học viên của 
càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta không có mích lòng một cậu bé, một cậu bé mới ra đời cũng đem tâm thức 
thương yêu và xây dưng cho chúng ta! Và chúng ta không buồn một vị bô lão, vì sự bận rộn và quên 
người! Chúng ta thấy rõ , chúng ta thấy sự bận rộn của người là bận rộn chúng ta có. Cho nên chúng ta 
phải thực tâm tu luyện, thấy rồi chúng ta mới đem ảnh hưởng đó, nhờ người cứu ta thì ta phải cứu người! 
Sự vay trả đó đương nhiên phải có! 
 
Cho nên hằng tuần các bạn trong tuổi trẻ đã họp với nhau, để tìm hiểu một đường tiến và thấy nhựa sống 
của mình, sống thẳng với Thượng Ðế. Luồng điển của các bạn giao cảm ngay với sự tâm linh sáng suốt đời 
đời bất diệt của Thượng Ðế đã hằng hữu trong tâm các bạn. Cho nên mỗi người một môn, vui vẻ học hỏi 
tiến hóa! Kẻ thích âm nhạc, người thích lý thuyết, kẻ muốn làm thinh! Ðó cũng là đang học và đang tiến. 
Cho nên cộng đồng chúng ta tương ngộ lại càng quí hơn, vui vẻ hơn, trao đổi trong cái niềm tin sẵn có, 
trong cái lề lối thực hành mà chúng ta đã tự đạt! Vinh hạnh vô cùng, vui vẻ vô cùng. Cho nên chúng ta 
thấy rằng : Nếu chúng ta buồn tủi mãi, làm sao chúng ta cứu được những người thân yêu đang đau khổ. 
Chúng ta phải vui vẻ hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta mới cứu được những người thân yêu đang đau 
khổ. Vui vẻ để học, vui vẻ để thức! 
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Cho nên mọi người chúng ta biết đạo là biết thương yêu lẫn nhau vì chúng ta không còn cái tâm thức lợi 
dụng lẫn nhau nữa. Không có cái chuyện vắt chanh bỏ vỏ nữa, không có cái đó! Vì mọi người phải trở lại 
cái nguyên năng sẵn có, về điển quang của chính mó, làm sao mà vắt được mà bỏ được! Nó không bao giờ 
mất kia mà. Nó không bao giờ tăm tối kia mà. Nó phải tiến hẳn trong chu trình điển quang thanh lành sáng 
suốt! Nó phải tiến mãi mãi trong tâm thức của nó, Nó có gia cang, nó có sự đánh thức, sự thương yêu trong 
tâm thức của nó. Nó quí con nó, nó quí mẹ nó, nó quí cả nó, nó quí cả chúng sanh. Tại sao còn sự đau khổ 
nữa. Ðó là phải tin lành và vui lành không các bạn! Chúng ta đang học cái gì đây? Chúng ta tiến với sự an 
lành trong tâm thức! 
 
Các bạn thấy rõ chưa? Các bạn thấy rõ cái dục tính của các bạn và cái dâm tính của các bạn, rồi các bạn 
giải cái dâm tính và dục tính nó hướng thượng, lúc đó các bạn thấy sức mạnh của dâm tính và dục tính nó 
cũng vẫn tiến triển đều đều để khai triển hướng thượng, mở kiến thức này tới kiến thức nọ. Mà nếu con 
người không có dục tính, dâm tính làm sao mở và khai triển lên trên được. Nếu mà hướng thượng rồi cũng 
là dục, nhưng mà dục rồi lại được minh! Minh rồi lại được giải! Giải rồi là hòa đồng! Thấy rõ chưa! Phải 
nhờ cái khởi điểm đó, chúng ta mới tiếntới! Ðừng có dập tắt nó, rồi không biết dọn nó về đâu. 
 
Tại sao tôi đòi hỏi, tôi dục.Mà cái dục đó là dục hướng hạ và dục giới hạn! Còn bây giờ tôi tu, tôi hướng 
thượng nơi trung tim bộ đầu, cái dục của tôi là vô cùng không bị giới hạn! 
 
Các bạn phải vun bồi ý chí đó và nắm khí giới đó để tiến hóa và xâmchiếm vào tư tưởng trần trược và cải 
hóa tư tưởng trần trược trở nên thanh. Rõ ràng như ban ngày, các bạn phải làm mới có, phải thực hành mới 
đạt. Không có ai ban cho các bạn hết. Cho nên cái phương pháp Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này, 
nó đã cho các bạn thấy có bằng chứng. Khi các bạn siêng năng tu luyện đúng những gì mà người truyền 
pháp đã và đang làm. Thì lúc đó, dâm tánh và dục tánh của tình đời không còn. bảo đảm với các bạn không 
còn! Nhưng mà sự hướng thượng tới vô cùng lại luôn luôn ở trong tâm thức các bạn. Nớ mở cho các bạn, 
và chính bạn tự mở và các bạn mới thấy rằng dũng là gì? Phải hành mới có! Nếu không hành làm sao có? 
Lý luận nói đi nói lại, thơ thi cao đẹp đọc hay nhưng mà không hành cũng là không có bao giờ tiến! Cho 
nên phải hành mới thấy rõ thực chất. Chúng ta làm việc, thật sự là chúng ta đã và đang làm việc, 24/24 rõ 
ràng! Không có bao giờ mà chúng ta ngưng được. Các bạn đã nhìn nhận điều này, các bạn không có cơ hội 
an hưởng mà chỉ học hết một chu trình qui định rồi, bạn mới ra đ! 
 
Rõ rệt như ban ngày! Kẻ đến người đi, vẫn liên tục! Kẻ sanh ra chào đời và người tạm biệt chúng ta, nhưng 
phần hồn vẫn trường sanh bất diệt, bánh xe tiến hóa luân chuyển không ngừng. Quả địa cầu vẫn được xây 
dựng, từ sự đóng góp này cho đến sự đóng góp kia. Từ cảnh hữu vi đến cảnh vô vi đều phải làm việc, 
không có một người nào ngưng hết. Cho nên nhiều người nói tôi lớn tuổi rồi, tôi không thích chung đụng 
với trẻ tuổi, tôi không thích học hỏi nơi những người ngu muội. Nhưng mà xin lỗi quí vị, chúng ta phải 
nhìn nhận ta ngu hơn mọi người. Chưa đầy đủ sáng suốt đâu, đừng tưởng ta sáng suốt mà khi, khinh thị 
những người mới chào đời! Những người mới chào đời đã tu bao nhiêu kiếp và đại nguyện của người là gì, 
chúng ta chưa biết! Nay được luân hồi để được học, thực hành để học hỏi và tiến hóa thêm. Chúng ta nên 
chào người và học nơi tính tốt của người. Thay vì chúng ta đã lem luốc và tạo nên một sự độc tài và lem 
luốt thêm nữa. Thì giờ phút lâm chung của các bạn đau khổ không kịp trối! 
 
Cho các bạn thấy rõ rằng tâm tánh các bạn rất lu mờ, phải thức tâm mau lên để trở về nguyên lai bổn tánh 
với chính mình, sống trong thức hòa đồng với mọi nơi mọi giới. Mà nhìn nhận sự hùng mạnh, dũng tiến, 
du dương là chánh. Các bạn sẽ ôn tồn đi, du dương đi, học hỏi đi, để tiến tới! Không nên còn trong sự mê 
chấp mà tạo lấy sự sai lầmcho chính mình. Chúng ta đã học rất nhiều tại thế nhưng mà giờ phút thiêng 
liêng chúng ta cũng thấy rằng, phải quỳgối, vì sự tăm tối của chính mình, không xứng đáng trình diện với 
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đấng Cha Lành nhưng mà sự dũng cảm và quyết chí của chúng ta nhứt định phải thành đạt. Phải trì chí 
trong thanh tịnh, học nhẫn để tiến, học nhẫn để hòa. Học nhẫn để thực hiện thương yêu và tránh sự trách 
móc lầm sai. Cho nên chúng ta luôn luôn gặp phải những bài học đó và chúng ta đã thực hành và giải tỏa 
được, chúng ta mới thuyết giảng phân minh để cho mọi người thấy rõ rằng : Chính ta phải làm, không ai 
làm dùm cho chúng ta. Chúng ta phải hòa đồng để học hỏi thêm! 
 
Các bạn ngồi thanh tịnh dòm xem hột cát, các bạn còn phải học của nó kia mà. Các bạn phải dũng chí, các 
bạn đã làm nên sự nghiệp còn thua con kiến kia mà! Con kiến là việc 24/24, ai chuyển cho nó làn? Ðịnh 
luật của Thượng Ðế, hào quang của Thượng Ðế đó bạn, dạy cho các bạn học dũng, học tiến, học trật tự đó 
bạn! Chứ đừng tưởng các bạn là thành đạo, sai lầm! Sai một ly đi một dậm! Phải cố gắng lên đi, trở về với 
chính ta, vui vẻ với mọi người để thực hiện thương yêu! 
 
Chúng ta là một hành tinh sáng suốt, một tinh tú sáng suốt, một học viên ngoan ngoãn của Thượng Ðế. 
Cho nên chúng phải chấp nhận, chúng ta đã chấp nhận rồi, chấp nhận cảnh vợ cảng chồng, cảnh cha cảnh 
con, cảnh khổ đủ thứ. Các bạn đã ở trong khuôn và chỉ chờ các bạn bước ra mà thôi, quây quần ở trong 
khuôn đó mà bây giờ bước ra rồi. Qua cái cảnh lão rồi, cảnh bệnh rồi, cảnh chết rồi, thì lúc đó các bạn 
bước, thật sự bước ra rồi. Nhưng mà chúng ta biết trước cái đường lối để tự bước ra trước khi chúng ta lâm 
vào trong cái tình trạng lâm chung, không lối thóat thì chúng ta phải xây dựng để bước ra. Phải đặt một kỳ 
công, chúng ta có một nguyện niệm, có ý chí tốt đẹp cho dân tộc, cho chính mình, cho gia cang. Thì bây 
giờ chúng ta thấy rằng : cảnh đời đời bất diệt là phần hồn. Chúng ta phải tự trở về và xây dựng nữa vì cái 
đó không tốn hao gì! Càng tu thì càng dồi dào, càng tu thì càng sáng suốt thêm! Tự thức mà để tiến hóa! 
Cho nên cái quan trọng là phá mê phá chấp, dẹp bỏ tự ái thì cái thức hòa đồng đương nhiên nó khai triển, 
tươi đẹp, vườn hạnh khai triển, chung vui hòa đồng, thương yêu vô cùng tận! 
 
Chúng ta chỉ ôm hành lý thanh tịnh và sáng suốt ra đi mà thôi, không có dùng cái tánh vía gồ ghề ngu muội 
độc tài tại thế nữa! Thương yêu lên đi bạn, thương yêu Thượng Ðế nhiều chừng nào các bạn mới thương 
yêu chúng sanh nhiều chừng nấy. Biết yêu Thượng Ðế, yêu đấng Cha Lành, các bạn mới thấy rằng các bạn 
yêu con bạn nhiều hơn, yêu cha bạn nhiều hơn! Các bạn mới thấy khả năng sẵn có của các bạn là vô cùng. 
Nhưng mà khả năng đó sẽ chứa đựng trong sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Còn ngoài thanh tịnh và 
sáng suốt không bao giờ chứa đựng được cái thức hồi sinh vô cùng của các bạn đâu! 
 
Các bạn phải dọn đường trở về thanh tịnh và sáng suốt, lúc đó các bạn mới lưu trử được thức hồi sinh vô 
cùng! 
 
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay, chúng ta đồng tâm nguyện niệm  
Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn  
Ngài thương yêu chúng ta vô cùng và chúng ta sẽ thương yêu Ngài đời đời bất diệt!  
 
 

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 10 2018 chúng tôi đã nhận từ bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   cho đến 
31 tháng 12 2018 như sau:  
                       Người gửi                 US$                        CAD 

Hong Vo (CO) 100    
David M Truong (CA) 200    
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Tin T Nguyen (VA) 500    
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Tri M Nguyen 1,300    
Nguyen Ngoc Loan (CA) 200    
Nguyen Minh Tri (CA) 200    
Nguyen Minh Huan (CA) 200    
Loi Lam (CA) 4,000    
Ho Van Dam (GA) 100    
Ut Tran (AB)   2,000  
An Danh (Fr)   500  
An danh (CA)   46  
Anh Dao&Brian Nguyen (TN) 500    
Nguyen Chi Nghia (AB)   2,000  
Ho Van Muoi (MTL) 28    
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Luu Phong Nguyen (CA) 500    
Nga Le (VA) Nguyen Thi Lai 500    
Michael Sutherland (FL) 100    
Michel Phan (Fr) 1,000    
Nguyen Thanh (CA) 100    
Nguyen Thao (CA) 100    
Alicia Vo (co) 150    
Vo danh (Mtl)   700  
Toan Le (CA) 100    
To Hoang Dung (CA) 50    
   

 
Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau: 
- Giúp những bạn đao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay đau ốm hay hỗ trợ học phí cho con em, hoặc sửa nhà dột 
nát) 
- Học bổng 2018-2019 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 
- Giúp các em câm điếc một phần tiền ăn  
- Giúp người già neo đơn 
- Giúp người nghèo không tiền trị bịnh  
- Phát gạọ cho người nghèo vùng xa vào mỗi đầu tháng 
- Giúp nhũng người phong cùi tiền ăn và con em tiền ăn học 
- Phát hòm người chết không hòm 
- Giúp các em mồ côi bỏ rơi cổng chùa 
 

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho 
công việc này từ 1998  
  
Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây: 
và Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada và gửi về : 

2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada  
email tbptdn@videotron.ca  
 

Xin thành thật cám ơn quí bạn đạo  
Thay mặt ban trách nhiệm quỹ CKBV  
Kính thư 
Phan Cao Thăng 



     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 9/15 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA 
KHÓA SỐNG CHUNG "THÂN THƯƠNG" 

TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG  
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC) 

TỪ NGÀY 14.06.2019 ĐẾN NGÀY 16.06.2019  
 
28.12.2018 
 
  Kính gởi quý đạo hữu, 
   

Vui thay! Năm 2019 đón chào các Khóa Sống Chung được tổ chức khắp nơi từ Úc châu, Âu châu 
sang Mỹ châu…Trăm hoa đua nở, mỗi nơi một sắc thái, đón mừng kẻ thiện duyên. Nay xin giới thiệu cùng 
quý bạn Khóa Sống Chung “Thân Thương” tại Thiền-Viện Hai Không, với đề tài: 

 
Thân Thương 

Cùng chung gốc điển tịnh bình thanh 
Quang chiếu nơi nơi tự chuyển thành 

Thế giới đại đồng chung một mối 
Cùng chung xây dựng trong thực hành 

Vĩ Kiên 
 
“Thân Thương” rất thích hợp với Thiền-Viện Hai-Không. Đến nơi đây, quý bạn sẽ được thưởng 

thức những món ăn đầy tình thương do bạn đạo phục vụ, những tô mì nóng hổi, đậm đà tình quê, dưới mái 
ấm gia đình Vô-Vi, chưa kể một buổi văn nghệ tuy thô sơ nhưng vui thật hồn nhiên, dưới bầu trời trăng 
sao, lung linh ánh đèn Nôen giăng khắp núi rừng. Và quý bạn đừng quên ghé quán “Tự Thức” với tách cà 
phê nóng, món bánh ngọt “gia truyền”, sinh tố dâu tây, mít, xoài v…v… Bạn đạo gặp nhau hăng say đàm 
đạo, cho đến giờ thiền… Mỗi sáng chim hót líu lo nhắc nhở bạn đạo dạy sớm đi niệm hành trên con đường 
dốc thoai thoải, để nhớ lại những bài thơ Thầy khuyến tu, và nghiền ngẫm hạnh nhẫn nhục của hàng trăm 
hòn đá khoác áo rêu phong hai bên lề đường. Nổi bật nhất là một hòn đá vĩ đại được Đức Thầy thân tặng 
bài thơ như sau: 

“Tự nhiên trụ hóa tình thanh tịnh 
  Ẩn núp sơn trung chỉ một mình 
  Tô điểm rong rêu thành trí đạo 
  Kiên trì thực hiện giới tâm linh.” 
  
Nơi dòng suối chảy trong veo, ta nghỉ mát tại trà đình. Và khi nhớ Đức Thầy, thì ta lại “nhìn Cốc 

Thầy” và tưởng nhớ hạnh đức của Ngài. Thật là những ngày thần tiên xa lánh bụi trần …. 
Khóa Sống Chung tại Thiền Viện Hai-Không sẽ khai mạc vào thứ sáu, ngày 14 tháng 6, 2019, và 

bế mạc vào chủ nhật, ngày 16 tháng 6, 2019 (tức ngày rằm 14 tháng 5 âm lịch). 
Vì Thiền Viện Hai Không chỉ có phương tiện giới hạn, xin quý bạn đạo lưu ý nhớ ghi danh sớm để 

BTC có thời giờ sắp xếp chu đáo cho quý bạn. 
 
 Chân thành kính mời, 
 
        Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
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Phiếu Ghi Danh 
Khóa Sống Chung “Thân Thương” 

Tại Thiền-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA 
 14.06.2019 – 16.06.2019 

(Xin điền mỗi người một phiếu) 
 

Họ và Tên:               
Địa chỉ :          
  
Thành Phố/ Tiểu Bang:       Zip code:      Quốc Gia:       
Điện Thoại Nhà:     Điện thọai di động:                                    E-mail:          
Nam [   ]        Nữ[   ]          Tuổi: _____________  
Thuộc Thiền Đường/ HAHVV:       
 

Ghi danh ở Thiền-Viện Hai-Không:   
** Quý bạn đi phi cơ xin đến trễ nhất là ngày 13.06.2019 trước 5 giờ chiều, và ra về ngày 17.06.2019 
sau 10 giờ sáng, vì di chuyển từ phi trường SMF lên TV mất khoảng 2 tiếng cho một chiều 

Lệ phí ăn ở tại Thiền Viện: tùy hỷ và khả năng đóng góp của bạn đạo. 
Xin quý bạn nhớ đem theo bị ngủ và vật dụng cá nhân. Nếu có đem lều cắm trại, xin thông báo cho 
BTC biết trước. Hoặc xin thông báo cho BTC biết nếu quý bạn cần bị ngủ, để BTC sửa soạn trước cho 
bạn đạo. 
Lưu ý: Trường hợp quý bạn muốn ở Khách Sạn Gold Country Casino tại Oroville, là khách sạn 
gần thiền viện nhất, xin liên lạc khách sạn trực tiếp càng sớm càng tốt vì cuối tuần và trong 
tháng 6 khách sạn rất đông khách.  
Gold Country Casino Hotel: Tel. 530-538-4560    

Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày  10 tháng 5 năm 2019  hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ. 
Liên lạc Ban Ghi Danh : 
Điện thư : ksctv00@gmail.com;  
Điện thoại : (408) 518-2402 (Thu),  (408) 775-9020 (Tiên) hoặc (714)598-7291 (Mai) 
Địa chỉ gởi phiếu ghi danh (hoặc gởi bằng điện thư cho ban ghi danh về email ksctv00@gmail.com) : 
Vo-Vi Friendship Association of Northern California 
P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158 
Phương tiện di chuyển 
Quý bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường SACRAMENTO International Airport (viết tắt SMF). Từ phi trường 
SMF đến Thiền-Viện lái xe khoảng 2 tiếng. Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin quý bạn sắp xếp đi chung 
nhóm và chọn phi trường Sacramento (SMF), vì BTC không thể đưa đón ở các phi trường khác. Xin quý bạn nhớ 
đến phi trường Sacramento (SMF) trễ nhất là ngày 13 tháng 6 năm 2019, để có thể tham gia buỗi lễ khai mạc KSC 
vào ngày 14 tháng 6 năm 2019. 
Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho 
Ban Chuyển Vận: 
  
Khởi hành từ phi trường Ngày Giờ  Hãng hàng không  Số chuyến bay  
Đến     
Đi     

Di chuyển xe hơi tự túc 

Xin quý bạn liên lạc Ban Ghi Danh nếu cần hướng dẫn lên Thiền-Viện. 
Chương Trình KSC : Thứ Năm Ngày 13.06.2019 : Đón bạn đạo lên Thiền Viện Hai-Không. 
Thứ Sáu Ngày 14.06.2019 : Khai Mạc Khoá Sống Chung. Tu học ngày 1. 
Thứ Bảy Ngày 15.06.2019 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 2, Văn Nghệ  
Chủ Nhật Ngày 16.06.2019 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 3 - Lễ bế mạc – Chụp Hình Lưu Niệm. 
Thứ Hai Ngày 17.06.2019 : Bạn đạo ra về. 
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                                                 Thông Báo 
                                Khóa sống chung Âu Châu Duyên Lành 2019 
                                  30.05.19 - 02.06.2019 tại Alzey, Đức Quốc  
Maintal, 19.11.2018 
 
Kính thưa Quý Bạn Đạo, 
 
Theo vòng luân chuyển, năm 2019 Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc lại được dịp vui mừng tổ chức khóa sống 
chung Duyên Lành để chào đón Bạn Đạo khắp nơi hội tụ ba ngày trao đổi tu học. 
 
Nhờ Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà Đức Tổ Sư cùng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kính 
yêu đã dày công xây dựng và truyền dạy, chúng ta đã được xích lại gần nhau, học hỏi đạo pháp trong tinh 
thần thương yêu, cởi mở và cùng nhau tiến bộ. 
 
Khóa sống chung Âu Châu "Duyên Lành 2019" sẽ được tổ chức tại Đức Quốc, 
 
     từ  30.05.2019 đến 02.06.2019 
     tại Dorint Hotel Alzey / Worms 
 
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Bạn Đạo Âu Châu và khắp nơi đến tham dự khóa sống chung Âu Châu 
2019. Sự tham dự đông đủ của Quý Bạn Đạo sẽ là một niềm vui và cũng là niềm khích lệ cho ban tổ chức. 
 
Kính bái 
 
Tm. Ban tổ chức 
Maintal, 19.11.2018 
Nguyễn An Khương 

 
                  Cách thức ghi danh và đóng lệ phí KSC AC Duyên Lành  2019 
 
 
 

 Đức                                   
Bạn đạo tại Đức và các nước khác xin ghi danh và đóng lệ phí cho: 
  
Trần Xuân Thu  
Fresenius Straße 6 
 60320 Frankfurt, GERMANY 
Tel: +49 69 5978195 
E-mail: xuan_thu.tran@yahoo.com, thixuanthu.tran@sanofi.com  
Lệ phí chuyển vào Trương mục:   VOVI Freundschaftsvereinigung e.V. 
Ngân hàng:                                    VR Bank Fulda eG 
IBAN:                                            DE75 5306 0180 0005 6369 30 
BIC :                                              GENODE51FU  
Mục đích (Verwendungszweck):  KHÓA SỐNG CHUNG 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pháp 
 Bạn đạo Pháp và các quốc gia khác, xin ghi danh và đóng lệ phí cho: 
 
Huỳnh Minh Bảo 
178 Rue de 1´Université 
75007 Paris, FRANCE 
Tel: +33 145502912,  
E-mail :  vovifrance@yahoo.fr  
Lệ phí chuyển vào trương mục:    Association Vovi France 

Ngân hàng:                                    SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France 
IBAN:                                            FR76 30003 03290 00037266125 14 
BIC:                                               SOGEFRPP 
Mục đích:                                      KHÓA SỐNG CHUNG 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
                  

Bỉ 
Bạn đạo Bỉ và các quốc gia khác xin ghi danh và đóng lệ phí cho: 
 
Lê Thị Kim Phụng  
53-55 Avenue Paul Deschanel, boite 17 
1030 Bruxelles, BELGIQUE 
Tel: +32 22191016 
E-mail: thikimphungle88@gmail.com  
Lệ phí chuyển vào trương mục:   LE THI KIM PHUNG 
Ngân hàng:                                   ARGENTA 
IBAN:                                           BE13 9730 8236 3239 
BIC:                                              ARSPBE22 
Mục đích:                                      KHÓA SỐNG CHUNG 2019 
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PHIẾU GHI DANH 

Khóa Sống Chung Âu Châu 
"Duyên Lành" 2019 - Alzey (Đức Quốc) 

30.05.2019-02.06.2019 
 

                                       Dorint Hotel Alzey / Worms 

                             Karl-Heinz-Kipp-Straße 13, 55232 Alzey                                         
 

Họ và Tên (theo Passport)                                                       Nam (   ); Nữ  (   ) 
Địa chỉ :                                                                                                                                       .       
Thành Phố:                                           Mã vùng:                              Quốc gia:                          .                                                                      
Điện thoại:                                                 E-mail:                                                                      . 
Thuộc Thiền đường/ HAHVV:                                                                                                    . 
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):                                  Điện thoại                        . 
 

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: 28.02.2019 

Trường hợp hủy bỏ sau ngày  30.03.2019, lệ phí sẽ không được hoàn trả lại. 
  
Lệ phí trọn 
khóa mỗi 
người  

 

Phòng 1 

người lớn 

 

Phòng 2 

người 

 

Phòng 3 

người 

 

Trẻ em 7-   

13 tuổi          

          Sinh Viên 

Phòng 2 

người 

Phòng 3 

người 

Phòng ở 3 
đêm Ăn 
Sáng, Trưa, 
Chiều 

 
   430,00 € 

 
   325,00 € 

 
   290,00 € 

 
   180,00 € 

 
   295,00 € 

 
   260,00 € 

Phòng ở 
trước hoặc 
sau KSC có 
ăn sáng 

 
   79,00 € 

 
   44,50 €  

 
   33,00 €  

   

Trẻ em từ 0-7 tuổi ở chung phòng cha mẹ: “Miễn phí”       
     

Gia đình ở chung phòng điền chung một phiếu: 
                                     Họ Và Tên                       Tuổi     Lệ phí 
   
   
   
   

Tổng cộng Lệ phí KSC 
  

Lệ phí phòng đêm 29.05.2019(trước KSC)   
Lệ phí phòng đêm 02.05.2019(sau KSC)   
Tổng cộng lệ phí KSC+Trước/Sau KSC   

 

Xin sắp chung phòng với Bạn đạo (ghi danh và đóng lệ phí riêng): 
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Ngân phiếu đề tên : ASSOCIATION VOVIFRANCE 
 

Khóa sống chung Âu Châu  “Duyên Lành“ 
30.05.19 – 02.06.19 

 
Họ và tên : 
________________________________________________ 

_____________________________ 
 

• Ðến bằng máy bay: Phi trường Frankfurt (international) 
 
      Ngày đến       

Gìờ 

 

Terminal 

 

Hãng hàng 
không 

 

 Số chuyến 
bay 

 

Bay từ thành 
phố 
 

 
 
 

     

       Ngày đi  
 

     Gìờ 
 

Terminal Hãng hàng không 
Số chuyến bay 
 

Bay về thành phố 

 
 

     

  
Ban vận chuyển sẽ đón Bạn Đạo tại phi trường quốc tế Frankfurt. 
 
• Ðến bằng xe lửa: Mua vé đến nhà ga Frankfurt 
 

      Ngày đến 
      Gìờ đến nhà ga Frankfurt 

 

 

Số cổng đường rầy (Frankfurt) 

  

 

    

       Ngày đi  
                  Gìờ đi Từ 

       Dorint Hotel Alzey / Worms 

           

         Gìờ đến nhà ga Frankfurt 

 

               

   

 

Quý Bạn đạo từ Pháp và Bỉ đi bằng xe hơi là thuận tiện nhất. Nếu Quý Bạn đạo đi xe lửa thì xin đến Nhà ga chính ở 
Frankfurt. Ban vận chuyển sẽ đón Quý Bạn đạo ở đó.  
 
 

PHIẾU VẬN CHUYỂN 
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Liên lạc Ban Chuyển Vận:  
 

• Trịnh Đình Óat  
(Tốt nhất xin Quý Bạn đạo liên lạc bằng : whatsapp, viber; E-Mail: oattrinhdinh@yahoo.com) 

Mobil: +49(0)17623248315  

Ban Tổ chức: 

• Nguyễn An Khương 

Tel: +49(0)6181 497680 ;  Mobil: +49(0)176 47965995; E-mail: khuongthien01@t-online.de  

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Kính xin bạn đạo hướng tâm cho cụ bà Nguyễn Thị Nở   
Sanh ngày mùng 7 tháng 3 năm 1924 âm lịch (nhằm ngày 10 tháng 04 năm 1924 dương lịch).  
Mất lúc 9 giờ 55 phút sáng ngày 25 tháng 12 năm 2018_D.L. (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Mậu 
Tuất_A.L.) tại phường 13, quận 6, thành phố Saigon VN. Hưởng thọ 95 tuổi.  
Vợ chồng chúng tôi cùng gia quyến đồng cảm tạ. 
Dương Hải Vân và Tống Thị Kiều Cúc 
 


