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Kính bái
Lương Sĩ Hằng
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) Thế gian vô nan sự, tại sao sanh ra làm người, ai ai cũng lo cả?
2) Hôm nay là ngày thứ bảy của lần thanh lọc chót, Bé có thấy mệt không trong lúc nhịn ăn bảy
ngày?
3) Những người suy tư quá nhiều cuối cùng sẽ đi về đâu?
4) Tu thiền cần phải đến thiền đường hay thiền viện để thiền mới có kết quả hay không?
5) Hôm nay Bé phải trở về Canada để làm răng, vậy Bé có vui không?
6) Bé đã được bình an về đến nơi Bé có vui không?
7) Thiền nhiều, nói ít, ăn ít có lợi gì không?
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1) 21/03/92
Hỏi: Thế gian vô nan sự, tại sao sanh ra làm người, ai ai cũng lo cả?
TL: Thưa sự đua đòi có có không không tạo cho con người tự thức, mà lo tu học tiến hóa kịp kỳ,
tùy duyên của hành giả tại mặt đất này, mỗi năm đều có sự hi vọng và muốn được tốt hơn, cứ vậy
mà theo dõi cho đến cuối cùng mới được tự thức một phần nào thôi, còn con đường thức giác giải
mê phá chấp mà tự đi, thì lúc nào cũng rút ngắn gọn, hướng về phần hồn để nhận định rõ rệt hơn,
chẳng cần bơ vơ và ỷ lại nữa.
Kệ:
Tự mình khai triển chuyển khai thông
Chuyển gọn minh tâm chẳng khó tòng
Lớn rộng tình Trời sanh hóa độ
Ý thức vô sanh tâm tự tiến
Chẳng còn mê chấp chẳng hàm hồ
2) 22/03/92
Hỏi: Hôm nay là ngày thứ bảy của lần thanh lọc chót, Bé có thấy mệt không trong lúc nhịn ăn
bảy ngày?
TL: Thưa trọn bảy ngày không có ngày nào mệt cả, Bé chỉ cảm thấy khỏe thêm, bộ đầu rất thanh
nhẹ, tạm ngưng uống thuốc máu cao, máu còn 140/80. Bé cảm thấy sự thanh nhẹ rất hữu ích, cũng
do ý chí và sự thanh lọc của chính Bé là quan trọng, ý thức rõ việc làm hữu ích cho bản thân, thì
lúc nào cũng vui và chấp nhận, không còn sự sống chết hăm dọa nữa, xác thân là một tiểu thiên địa
được lọc sạch, thì phần hồn cảm thấy thoải mái, có tự thanh lọc thì mới biết được giá trị xây dựng
ý chí rõ rệt hơn, có dấn thân thực hành, thì mới cảm thấy an vui, đêm đêm tham thiền và nhập định
tốt, điện năng khối óc càng dồi dào hơn xưa.
Kệ:
Thành tâm sửa chửa khỏe hơn xưa
Ngũ tạng cơ năng phát triển vừa
Thể xác cộng đồng qui một mối
Về không thanh nhẹ chẳng còn thưa
3) 23/03/92
Hỏi: Những người suy tư quá nhiều cuối cùng sẽ đi về đâu?
TL: Thưa người suy tư nhiều về tiền tình duyên nghiệp, chỉ tạo khổ cho chính họ mà thôi, tâm thân
không được yên ổn, khó ăn khó ngủ, hậu quả của sự ràng buộc nầy chỉ đưa phần hồn đến cõi bơ vơ
bất ổn, ngược lại chịu tu chịu hòa thì mọi việc sẽ được êm xuôi, luật nhơn quả đành rành, đâu sẽ
vào đó, trật tự của càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng an nhiên tự tại và an xử mọi điều dở hay, luật
công bằng của Trời đất, là tâm làm thì thân phải chịu, chẳng có một ai có thể gánh vác giùm mình,
chính mình phải tự lo liệu, nếu mình không chịu tự tu, thì chẳng có ai có quyền tu dùm, những
người đi trước đã lưu lại câu: “Bản thân bất độ hà thân độ”, chính mình không chịu lo cho mình
làm sao lo cho người khác? Cho nên Vô Vi là không làm điều sái quấy, tự tu tự tiến là vậy, ngoài
xác thân ra lại có phần hồn, phải tu thì mới thức tỉnh được.
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Kệ:
Tâm linh khai tự mình minh
Nguyên lý vô sanh rõ tiến trình
Quên khổ quên đời tâm thức đạo
Khai thông khối óc sống thanh bình
4) 24/03/92
Hỏi: Tu thiền cần phải đến thiền đường hay thiền viện để thiền mới có kết quả hay không?
TL: Thưa tu thiền là tự khôi phục tâm thức tròn trịa, thành thật với chính mình, chứ không phải là
một sự hiếu kỳ, thích là đến còn không thích thì thôi, mỗi mỗi đều do tâm người tu thiền tự ý thức
việc của mình phải làm cho chính mình, thực hành quân bình để tự giải nghiệp tâm, còn một giây
phút, sống trong xác phàm thì phải nung nấu ý thiền tự giải, thì mới có kết quả ở tương lai, còn về
việc đến thiền viện hay thiền đường cũng là cơ hội khuyến khích cho nhau sau sự gặt hái kết quả
thiển lành mà thôi, điều cần thiết là ở nhà chịu tự tu tự giải là quan trọng.
5) Hỏi: Hôm nay Bé phải trở về Canada để làm răng, vậy Bé có vui không?
TL: Bé rất vui sẽ được tái ngộ các bạn đạo quí yêu nơi đó, cũng có cơ hội hồi sinh tâm thức cho
nhau. Sau khi làm xong bộ răng thì Bé mới có cơ hội nhai kỹ trong lúc ăn, cuộc sống tạm sẽ được
tái hồi và sẽ có cơ hội chung vui cùng bạn đạo ở Âu Châu.
Kệ:
Hồi sinh cơ hội tạm chung vui
Thể khí âm thanh gieo đạo mùi
Hồn phách phục hồi tâm đạo đức
An vui thanh tịnh tự rèn trui
6) 25/03/92
Hỏi: Bé đã được bình an về đến nơi Bé có vui không?
TL: Thưa Bé rất vui được bạn đạo phát tâm thương yêu đến rước Bé rất chu đáo, Bé tự tưởng nhớ
đến công ơn của Trời Phật đã ban cho Bé một tình thương sống động, về đến nơi Trời tốt, Bé thật
sự cảm ơn Trời Phật đã chiếu độ Bé. Tâm của Bé cũng thấy rất thanh nhẹ, lúc đi cũng như lúc đến,
đều có nguyên lý thương yêu chiếu độ. Ðêm nay Bé thiền rất tốt, tuy ngủ ít nhưng rất khỏe.
Kệ:
Tình thương sống động Trời ban phước
Tái ngộ thương yêu lại mở đường
Khai mở tâm linh tùy chuyển tiếp
Không ngừng học hỏi rõ tình thương
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7) 26/03/92
Hỏi: Thiền nhiều, nói ít, ăn ít có lợi gì không?
TL: Thưa ăn vừa đủ ấm bụng, biết ngưng, không nên ăn quá no, thì không sanh ra bệnh, bộ tiêu
hóa tốt, tâm thức tốt điện năng đầy đủ, biết được sự sống là tạm rồi phải ra đi, thiền nhiều thì mới
cảm thức sự ra đi của chính mình là cần thiết, ngày đêm hướng về tâm linh, thì chắc chắn sẽ được
phát triển, Bé rất thương xót cho những người tu ít, nói nhiều, hậu quả sẽ chuốt lấy, khẩu nghiệp
và thân nghiệp, trước khi lìa trần. Bé chỉ nhìn và thương chứ không dám nói, chỉ biết đi đến đâu
cũng lo tu học và ảnh hưởng mà thôi.
Kệ:
Làm điều hạnh đức tâm tu thiền
Không chấp không mê tự sống yên
Trong khổ thực hành trình chuyển tiếp
Cảm thông thiên địa tự tầm xuyên
CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Cuộc Đời
Cuộc đời tạm bợ vẫn quanh co
Thế thái nhân tình vẫn đắn đo
Uyển chuyển tình đời trong học hỏi
Thức tâm tu tiến chẳng dặn dò
Trí ý thức hành trong không, có
Thế thái nhân tình vẫn phải lo
Lời hay lẽ phải cũng do
Tâm mình chịu học quanh co tiêu trừ
Cảm thông tiếng hát giọng cười
Siêu nhiên cấu trúc vui cười nở hoa
Bình tâm thanh tịnh một nhà
Càn khôn vũ trụ chan hòa yêu thương
Ðiện năng sáng chói như gương

Bền tâm học hỏi yêu thương mọi nhà
Cảm thông tiếng nói giọng cười
Trời ban tình đẹp người cảm thông
Biết mình tùy thuộc hóa công
Sanh sanh hóa hóa một lòng tự tu
Biết mình khờ dại còn ngu
Thành tâm tu luyện an du phần Hồn
Vạn linh sống động sanh tồn
Cùng tu cùng tiến cùng hồn dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Ông tu ông đắc ông khai tình Trời
Vui hành tâm trí sáng ngời
Về nơi thanh tịnh chẳng lời thở than.
Quý thương,
Vĩ Kiên
Monaco, 16-04-1999
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TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦYTHUYẾT GIẢNG
Đời Đạo siêu Minh (tiếp theo và hết)
(Montréal 21/11/1982)
Rồi các bạn có hào quang nhưng mà chưa tiến hẳn vào giới hào quang thì các bạ chưa thấy sự vô cực sáng
lạng của hòa quang… Cho nên nó nhiều chuyện lắm, nó nhiều đường lối lắm, nó nhiều mức tiến lắm, nó
nhiều trình độ lắm. Cho nên các bạn đã học, các bạn là một triết gia tại thế, qua biết bao nhiêu trường đại
học các bạn đã thuyết giảng nhưng mà các bạn thấy chưa đủ. Mỗi kỳ các bạn giảng, mỗi kỳ các bạn thấy
rằng tiến bộ được một chút mà thôi, càng giảng tiếp, càng tiếp, càng làm việc nhiều, các bạn thấy rằng, sự
trầm lặng làm thinh là mới thật sự thuyết giảng. Nó có chỗ đó! Ngũ hành trật tự là không còn lý thuyết
nữa! Và lý thuyết để chi? Ðể giải tỏa sự mất trật tự mà thôi. Ngày nay chúng ta nghe sự đàm luận, sự bàn
bạc tr chứ chưa trọn vẹn của sự trật tự, Cho nên khi chúng ta nghe chúng ta phải xét! Ðây là chân lý! Ðây
là đường lối tôi đang bị kẹt, tôi phải tự tháo và tôi phải tự mở, tôi phải tự tu, chứ không có ai tu dùm cho
tôi!
Thì các bạn mới có thể đóng góp ở trong giới siêu văn minh ở tương lai được. Trình độ của người tu học
về siêu văn minh không phải là tầm thường, phải dứt khoát tư tưởng, giải thoát, mới biết trược là gì, thanh
là gì, nhiên hậu nắm chìa khóa! « Nói nhưng không nói, không nói nhưng nói » Cái câu này các bạn phải
thanh tịnh mới hiểu « Không nói nhưng nói! » Từ hành động của các bạn tại thế và sự thầm kín quang
đãng thanh điển của các bạn : « Không nói nhưng nói! »
Khi các bạn có sự thanh điển quang đãng đó, là chấnđộng lực các bạn càng thanh nhẹ, gia tăng hơn và hòa
cảm hơn, hòa tan hơn với các giới, cũng được một phần mà thôi.Cho nên : Không nói mà nói! Chấn động
lực là nói! Cho nên chúng ta dòm bầu trời thế giới, thấy bầu trời thế giới lặng thinh, đâu có phải lặng thinh!
Nói rất nhiều với chúng ta, chứng minh một triết lý cao siêu vô cùng cho chúng ta thấy, thấy mây có tựu có
tan, có bão bùng nguy hiểm, có trăng sao chiếu rọi, có lời thơ kêu thức tâm hồn của chúng ta. Có Hằng
Nga trêu ghẹo chúng ta. Sự quang chiếu không ngừng nghỉ đã đánh thức chúng ta. Cho nên chúng ta mới
xác nhận rằng : Tôi đã trì trệ! Tôi có trăng sao, tôi có mây gió, tôi có phép tắc đầy đủ, nhưng mà tôi chỉ
mất trật tự không xử dụng phép tắc đó mà thôi. Cho nên tôi phải trì trệ, tôi bị cô đọng và không bao giờ
tiến nổi. Cho nên người tu muốn làm vua của người tu! Cái đó cũng là một chuyện sai lầm vô cùng. Người
tu nhiều chừng nào phải hạ mình xuống để học hỏi nhìều hơn. Mới là thật sự người tu!
Người tu mà muốn làm vua của người tu, cái đó là trật hết, không trúng! Giới hạn rồi, lầm lạc rồi, không
bao giờ các bạn về được nguồn cội! Cho nên chúng ta phải hạ mình để học, hạ mình để chấp nhận.Các bạn
chịu làm tapis các bạn mới thấy sự siêu diệu vô cùng của tâm thức của các bạn sẵn có. Các bạn sẽ đón
nhận từ giai đoạn này tới giai đoạn kia rồi các bạn thấy rằng tôi đã bắt đầu hiểu tôi nhiều hơn! Hiểu những
gì? Hiểu khả năng sẵn có của chính tôi. Trước kia tôi không chịu tôi ở trong chấp, tôi thấy đó là bất
chánh,đó là lôi thôi, đó là không đúng luân thường đạo lý.
Nhưng mà ngày nay tôi bước vào rồi, tôi thấy có cái không đúng mới xâ ydựng cho cái đúng. Chúng ta từ
động loạn, từ mất luân thường đạo lý, các bạn đã từng làm con thú, nhưng các bạn đã tiến qua cái giai đoạn
đó.Mà ngày nay thú tánh vẫn còn, mà các bạn không bước vô làm sao phá mê phá chấp. Cho nên chúng ta
vẫn bước vô, vẫn đã và đang học hỏi.: Cho nên :
Thiên địa hữu tình nhân loại hóa
Mặt người thú tánh nahn không ra
Long Lanh trước mắt cho là đẹp
Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà
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Chúng ta hiểu, khi mà hiểu khổ và hòa tan trong khổ thì chúng ta mới có cơ hội thức tâm.Mà thức tâm là
có ý niệm giải thoát chứ chưa thật sự giải thoát! Các bạn bước vào tu vô vi, kẻ mới tu như người đã và
đang tu, chỉ tạo ý niệm giải thoát và trong ý niệm đó cho nó sanh ra cho bạn thấy rằng có cái bản tính bán
tín bán nghi. Mỗi đêm các bạn hành nhưng mà các bạn vẫn nghi, không biết cái pháp này sao? Nhưng mà
các bạn không nghi bạn, lại nghi cho người truyền pháp. Các bạn phải nghi bạn! Nghi là hồi hôm tôi làm
không đúng. Nghi là lời hứa tôi không giữ. Nghi là tôi bước vào tu tôi muốn nguyện ngồi thiền tới sáng
nhưng mà tới lại tôi giãi đãi.
Tôi nghi cho cái sự vun bồi và khai triển của chính tôi, chưa chấp hành được. Chứ đừng nói tôi chấp hành
cái pháp này rồi tôi phải ngộ cái này kia kia nọ, rồi tôi đổ thừa cho người truyền pháp! Ðó là ta là một con
tội, rồi tạo thêm tội mà thôi. Rồi đâm ra tôi chán, nói tôi chán cái đám vô vi này, tôi chán hai chữ vô vi. Ðó
là các bạn có cơ hội biết chán là các bạn đã bước vào trong cơn nhồi quả. Và từ cái chán đó mà các bạn
vững tin nơi khả năng của các bạn thì các bạn vượt lên đâu có còn chán nữa!
Khi mà các bạn hết chán và các bạn thấy rằng nhiệm vụ các bạn phải tự tu tự tiến và tự khai triển thì lúc đó
các bạn lại trở về an vui và các bạn mới thấy rằng các bạn có cơ hội xữ dụng thực chất của chính bạn, thì
các bạn là người cứu sinh tâm hồn của các bạn chứ không có ai cứu các bạn bằng các bạn tự cứu, rõ rệt
như ban ngày!
Cho nên tôi đã đến gần với các bạn, dù tôi có đi khỏi nơi đây, tầm hào quang của chúng ta tạm chia lìa,
nhưng lời nói và những gì minh định trong thực hành của chính tôi và khả năng sẵn có của chính tôi chắc
các bạn cũng am hiểu, là trình độ người truyền pháp mới có tới đó mà thôi. Và ước mong người tu nhiều
hơn và ước mong tôi cũng tu như người hay là giỏi hơn người!
Đó là điều mong muốn của Thượng Ðế cũng như người truyền pháp. Chúng ta người tu đâu có lý luận
trong kiêu căng mà chúng ta lý luận trong học hỏi và chính mọi người chúng ta phải chấp nhận vì chúng ta
sẵn có một cái căn bản học hỏi để tiến hóa. Mà nếu chúng ta không xữ dụng căn bản học hỏi tiến hóa của
chúng ta thì chúng ta làm sao minh định được mọi sự việc sai lầm của chính mình.
Cho nên khi tôi ra đi, lời nói của nền văn minh đã giúp các bạn và lưu lại âm thinh để cho các bạn nghiên
cứu. Còn định mệnh của con người thế gian đều giới hạn, không làm theo ý muốn của chúng ta được!
Nhưng mà ý muốn của chúng ta, chúng ta có quyền tu mà thôi, có quyền thức giác, để tránh cảnh đánh đập
mới thức giác, để tránh cảnh trừng trị mới thức giác! Mà chính các bạn đã và đang bị trừng trị bởi hoàn
cảnh mà các bạn đâu có hiểu! Các bạn tại sao các bạn con đông dữ vậy à? Các bạn có cái tánh nóng, các
bạn có sự xấu xa, Thượng Ðế mới gởi nhiều người xuống dậy các bạn. Các bạn có cái tánh bất trị, ngoan
cố, cho nên Thượng Ðế mới cho nhiều người đến dạy các bạn chứ không phải các bạn dậy người ta đâu.
Các bạn cố gắng học đi! Ðể biết cái huyền vi của Thượng Ðế đã dậy các bạn và cho các bạn bước vào
trong dung điểm đó để học đạo. Chứ không phải cho các bạn bước vào dung điểm đó thị oai và thịnh nộ!
Các bạn phải hiểu sự sai lầm của các bạn mà để tu để tiến, và chấp nhận và học hỏi những gì Thượng Ðế
đã ân ban. Cho các bạn nhiều bài học để lập lại trật tự sẵn có của các bạn! Chứ đừng tưởng các bạn là đầy
đủ kinh nghiệm, không có đâu. Nếu các bạn là đầy đủ kinh nghiệm như một vị tiên vị Phật thì các bạn
không bao giờ bị bịnh hoạn, không bao giờ các bạn bị thịnh nộ, không bao giờ các bạn có ác ý đi phá hoại
một người khác. Cho nên các bạn phải hiểu điều đó. Rốt cuộc giờ phút lâm chung của các bạn sẽ chuốc lấy
một cái bệnh nan y trong tâm thức và tự chôn vùi và không tiến nổi, đau khổ vô cùng! Sức mạnh của các
bạn giới hạn, tuổi tác càng ngày càng cho thấy các bạn, thấy rõ hơn. Nội sợi tóc của các bạn đã thay đổi
rồi, đó là sự yếu hèn trở về và cái tâm lực các bạn không còn nữa. Lúc đó sẽ bị sức hút của âm giới và ăn
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năn không kịp. Cho nên chúng ta đã có Ðịa Ngục Du ký, nên đọc, nên hiểu, rồi đây chúng ta sẽ đi tới cái
chỗ đó, răng rụng, mắt lờ, tóc bạc, yếu ớt, ra đi và chỉ biết ăn năn mà thôi!
Cho nên hôm nay, tuy tôi không có mặt nhưng mà âm thinh tôi vẫn được giao cảm với các bạn. Tôi cũng
thành thật cảm ơn nền văn minh đã đóng góp cho những người tu học. Cho nên Thượng Ðế xử dụng tôi đi
các nơi và tiếp tục giảng giải tùy theo khả năng sẵn có của chính tôi! Thành thật cảm ơn sự hiện diện và
chúng ta vẫn ôm lấy trong cái tâm thức thương yêu và trong xây dựng và ước mong một ngày nào đó
chúng ta sẽ tái ngộ và chúng ta đồng lại kiểm điểm trong hành trình tu học của chính chúng ta. Thành thật
cảm ơn các bạn./.

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37, năm 2018
“Nhìn Xa”
Hyatt Regency Montréal, Canada
Từ 13 tháng 9 đến 18 tháng 9 năm 2018
9.03.2018
Kính thưa quý bạn đạo,
Chúng tôi thành tâm cảm ơn sự hăng hái ghi danh của quý bạn đạo. Vì muốn đáp ứng
nhu cầu ghi danh của quý bạn, chúng tôi có xin thêm phòng khách sạn, nhưng gặp phải điều
kiện khó khăn là nếu lấy phòng khách sạn ( tùy loại phòng còn lại), thì phải trả tiền
trước 100%, không được hủy bỏ.
 Vì lý do trên, xin quý bạn đạo thông cảm là chúng tôi không thể hoàn trả tiền nếu
quý bạn hủy bỏ như đã ghi trong phiếu ghi danh, và chúng tôi chỉ bảo đảm chỗ
khi quý bạn đóng hết lệ phí.
 Các bạn đạo ghi danh nhưng chưa đóng tiền, xin đóng càng sớm càng tốt thì chúng
tôi mới giữ chỗ chắc chắn được.
 Vì khách sạn rất đông khách, nên chúng tôi không bảo đảm có thể ghi danh thêm sau
thông báo này. Quý bạn ghi danh trễ có thể vào danh sách chờ đợi, hoặc tùy số chỗ
còn lại trong danh sách.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
Kính thư,
Ban Ghi Danh

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 7/14

THÔNG BÁO CỦA THIỀN VIỆN NHẪN HÒA
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
Trại Hè Nhẫn Hòa năm 2018
Thưa Quý Bạn Đạo,
Trong năm qua, với sự hỗ trợ của bạn đạo khắp nơi trên thế giới, chúng tôi đã hoàn tất việc tu sửa
nóc Thiền Viện, thay các ván đã mục và lợp lại mái với vật liệu thật tốt và bền bỉ, trải qua mấy trận mưa
bão dữ dội mà không hề hấn chút nào. Bãi đậu xe cũng như đường quanh hồ trước Thiền Viện đã được trải
nhựa thật rộng rãi và khang trang, chung quanh các hồ, cỏ dại đã được dọn sạch sẽ.
Thưa quý bạn đạo chúng tôi rất may đã có cơ duyên được phục vụ từ khi Thiền Viện từ một miếng
đất núi rừng lầy lội và gai góc nay đã khang trang, thoáng mát và thanh tịnh. Mấy người làm việc tu sửa,
săn sóc cho Thiền Viện nay cũng đã sắp già rồi. Người trẻ nhất, tu sinh Mỹ cũng đã 69 tuổi, tôi mới 78 và
huynh Long thì ngoài 90... Ước vọng của chúng tôi là hoàn tất cho những bạn đạo đến sau một nơi đầy đủ
tiện nghi, và thuận lợi cho việc tu học Thiền giữa khung cảnh thiên nhiên, khí hậu ôn hòa.
Chúng tôi sẽ xây một bức tường dài hơn 200 feet (hơn 60 m), phiá ngoài Thiền Viện, hai bên cổng
tam quan để thay thế hàng rào gỗ hơn 30 năm tuổi đã mục nát. Chúng tôi sẽ thiếu hụt khoảng $25,000.00,
mong quý bạn đạo có phương tiện tài chánh phát tâm đóng góp càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể khởi
công khi thời tiết cho phép.
Để thấy tận mắt và để hưởng sự thanh nhẹ của Thiền Viện, xin kính mời quý bạn đạo tham dự Trại
Hè Nhẫn Hoà 2018.
Trại Hè Nhẫn Hòa năm nay sẽ được tổ chức từ ngày Thứ Hai ngày 2 tháng 7 đến Thứ Bẩy 7 tháng
7 năm 2018. Tuy nhiên quý bạn đạo có thể đến trước và lưu trú thêm sau ngày bế mạc Trại Hè.
Trại hè sẽ chú trọng vào các sinh hoạt sau đây: (chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau)
 Thiền Chung, tịnh khẩu và niệm hành trong khuôn viên Thiền Viện.
 Nghiên cứu và tìm hiểu các lời giảng của Thầy và trao đổi kinh nghiệm hành Thiền trong khung
cảnh gia đình ấm cúng và tình bạn đạo thân thương.
 Trao đổi kinh nghiệm về dinh dưỡng và các sinh hoạt thể dục hỗ trợ việc thực hành Thiền.
Ngoài ra chúng ta sẽ:
 Đốt lửa trại và trà đàm.
 Tổ chức viếng cảnh vùng Tây Bắc, đi tour v.v.
Vì nhân sự có hạn, xin quý bạn đạo ghi danh sớm và nếu được, xin đi theo từng nhóm để chúng tôi tiện
việc đưa đón. Xin đến Phi trường SEATAC (Seattle-Tacoma. SEA). Xin cảm ơn quý vị.
Địa Chỉ Thiền Viện: 4514 Gold Ridge Ln SW, Olympia, WA. 98512.
Xin liên lạc với:

Vượng: 360-459-2405; 360-819-9882 (Cell)
(xin nhắn tin, cho biết Tên, số Điện Thoại, chúng tôi sẽ gọi lại)
e-mail: nguyenvg@comcast.net;

Bạn đạo nào không tham dự trại hè được có thể ghé thăm Thiền Viện bất cứ khi nào có thời giờ thuận tiện.
Xin cảm ơn Quý Bạn Đạo và kính chúc quý vị luôn thân tâm an lạc và tu tiến.
Hội Trưởng HAHVV Tây Bắc Hoa Kỳ
Nguyễn Trí Vượng, kính bái.
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TÌM BẠN ĐẠO ĐỂ THÍ NGHIỆM VÔ VI IPHONE APP
Kính thưa quý bạn,
Hiện nay, smartphone và tablet (iPhone, iPad, Android, v.v…) được dùng để tìm tài liệu trên mạng nhiều
hơn là máy điện tử, PC, laptops, v.v… Vô Vi Publications có dự án xuất bản một Vô Vi app cho iPhone,
iPad và Android.
Chúng tôi đang cộng tác với một professional developer team và bản đầu tiên cho iPhone sắp được hoàn
tất. Internal testing sẽ kết thúc trong vòng một-hai tháng tới và sau đó chúng tôi sẽ cần external Beta
Testers trước khi phổ biến.
Để dễ cộng tác với nhân viên chuyên nghiệp không biết tiếng Việt, chúng tôi cần testers biết tiếng Anh để
giải thích các “bugs” cho họ. Vì thế chúng tôi xin mạn phép viết tiếp bằng tiếng Anh.
Dear friends,
Nowadays, people are more and more using their smartphones and tablets to access the web and Vô Vi
Publications is planning to release a Vô Vi app for iPhone, iPad and Android.
We are collaborating with a professional team to develop this app. The first version for iPhone is in its
final stage of internal testing and should conclude in a couple of months. We will then need your help for
external beta testing before public release.
Presently, the UI (User Interface) is still in English to facilitate communication with the developer team
but, of course, the final UI public version will be in Vietnamese.
Events and documents are grouped by Categories (loại tài liệu).

They are listed chronologically, and user can easily select them by category and by year:
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User can expand an item to see a short description and nature of documents available for each event
(audio, video and/or transcript).

If event has a transcript, user can choose to view it while the audio is playing, or to read it with no sound
(in case he is in public area). Font size can be adjusted:
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For videos, transcripts will be displayed as subtitles (in selectable different languages if there are
translations).

Audio will be split in sections, so you can have quick access to the ones you are interested in:
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In addition, user can bookmark the portions he likes (both in audio and video) or add them to his favorites
for future viewing.

App will remember documents viewed and where you paused, to resume from that place.
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First time users will only see good quality documents. He can see all others documents only if he wants
to:

App has many other features that we leave to you to discover, you can even suggest new ones!!!

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 13/14

Conditions required to enroll as a Beta Tester are:
- Have an iPhone
- Standard official Apple IOS (version doesn’t matter), no hack or jailbreak
- Have access to Wi-Fi (or phone data services)
- Can communicate in English to report bugs
Number of beta testers are limited. No private or personal information must be provided, apart from iPhone
model, IOS version and some other technical datas available in “About” in the “General Settings” of your
phone. They are not required at enrollment, but only in case developers cannot reproduce a bug.
Additional information may be needed if bug still cannot be reproduced, such as a log of your phone
activity (we will tell how how), what other apps you are using (for possible conflicts) and, in the extreme
case, a remote access to your phone.
You always have the possibility to refuse to provide such information and opt out of the beta testing
program at any time. In this case, you will just no longer receive any further build for testing (of course,
you will be able to use the public version when released).
Beta testing is on a voluntary basis and is not remunerated. If no free WI-FI is available, paid WI-FI and
data service costs are not reimbursed. We are not responsible for any unlikely damage to your phone,
especially if it has been jailbroken and the operating system has been modified.
If you are interested in participating in the program, please send an email from the email address
you intend to use (you can set up a separate address just for this, although we prefer your usual one) with
subject “iPhone App Beta Testing” to vovipublications@gmail.com.
Presently, app is only for iPhone. iPad (UI redesign needed for larger screen) and Android (different
operating system) versions will be developped only if the iPhone one is working satisfactorily and is well
received.
We thank you for your cooperation.
Vô Vi Publications
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho hương linh bạn đạo Phạm Thị Phú Xuân, thân mẫu của bạn
đạo Nguyễn Xuân Mai, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1920, mất ngày 8 tháng 3 năm 2018 (nhằm ngày 21
tháng Giêng năm Mậu Tuất) lúc 5:00 giờ sáng tại Oroville (California), hưởng thọ 98 tuổi, được thượng lộ
bình an và siêu thăng tịnh độ.
Tang lễ sẽ cử hành vào ngày chủ nhật 25/3/2018 từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại LIMA FAMILY
MILPITAS - FREMONT MORTUARY, 48800 Warm Spring Blvd., Fremont, CA 94539; điện thoại
(408)263-2868. Bạn đạo tham dự tang lễ xin mặc y phục trắng.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
Kính Báo,
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
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