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

` 
Số 1300  7 tháng 6 năm 2020 

 
 
 

Mục Bé Tám 1994 
 
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 ÐạoTâm 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) Chuyện tà ma là gì? 
2) Người đời động là tại sao? 
3) Người tu Vô Vi bị hoàn cảnh khảo đảo thì phải làm sao? 
4) Làm người hướng về tham dục có lợi ích gì không? 
5) Tin ma ma có nhập xác hay không? 
6) Sự tham muốn đồng tiền có thể tạo động cho cơ thể và khối óc hay không? 
7) Qua những cơn khủng hoảng của thiên cơ, làm người phải sống cách nào? 
 
 
 

 
Quí Yêu 

 
Quí yêu Trời Phật hiểu cao sâu 
Thương yêu tha thứ khỏi ôm sầu 
Giải mê phá chấp thực hành tu 
Ðời là tạm cảnh buộc đền bù 

 
Lương Sĩ Hằng 
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1) 16-03-94 
Hỏi: Chuyện tà ma là gì? 
 

Ðáp: Thưa chuyện tà ma là chuyện thay đổi bất ngờ biến thành trạng thái bất thường, mê 
theo giới cảnh bên kia thế giới, luận thuyết không rõ rệt, khối óc mất quân bình, đầu ê 
ngực nặng hướng về dục, nói chuyện thiêng liêng cõi âm nhiều hơn, bất đồng ý kiến với 
nhiều người ở xung quanh. 
 

                Kệ: 
Tin nơi chuyển thức bên ngoài động 
Nóng nảy sân si khó tiến thông 
Nhận thức sai lầm do ý tưởng 
Ngày đêm không khỏe chỉ cầu mong 
 
2) 17-03-94 
Hỏi: Người đời động là tại sao? 
 

Ðáp: Thưa từ lúc chào đời sống quen với ngoại cảnh, khả năng càng ngày càng yếu, 
không tự chủ được, chỉ có ước vọng và cầu mong mà thôi. Ngược lại người chịu tu thiền 
tự động dứt khoát với ngoại cảnh, tâm dũng mãnh hướng về vô sanh bất diệt, có không 
không có không can dự đến tâm thức, sẽ có một cuộc sống rất yên ổn. 
 

                 Kệ: 
Biết ta sẳn có phần hồn tiến 
Sáng suốt minh tâm giải nổi phiền 
Ý nguyện không rời duyên tự thức 
Bình tâm học hỏi tự mình xuyên 
 
3) 18-03-94 
Hỏi: Người tu Vô Vi bị hoàn cảnh khảo đảo thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Người tu Vô Vi bị hoàn cảnh khảo đảo thì phải nhịn nhục và chịu thiệt thòi tối đa 
thì phần hồn mới có cơ hội thăng hoa tiến hóa nhẹ nhàng nơi thiên cảnh. 
 

                  Kệ: 
Chung qui cơ hội tự hành tiến 
Giải quyết tâm linh tự gỡ phiền 
Thức giác tình đời là tạm bợ 
Qui y Phật Pháp tự mình xuyên 
 
4) 19-03-94 
Hỏi: Làm người hướng về tham dục có lợi ích gì không? 
 

Ðáp: Thưa làm người hướng về tham dục chỉ có tiêu hao tự hại mà thôi. 
 
 
 
 
 
 



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

                 Kệ: 
Giành giụm bao nhiêu cũng thế thôi 
Thực hành không tốt thêm phiền mỏi 
Khổ hèn tự tạo thân tâm động 
Giải trí phân minh chuyển thức hồi 
 
5) 20-03-94 
Hỏi: Tin ma ma có nhập xác hay không? 
 

Ðáp: Thưa tin ma thì ma có cơ hội nhập xác, ngược lại tin Trời thì Trời độ. Chúng ta có 
thể phân minh rõ rệt, hai luồng điển khác nhau: hướng thượng tức là tin Trời Phật, hướng 
hạ cầu xin phù hộ thì ma quỉ áp đảo. Cho nên có những gia đình đốt nhang khói cúng 
quải hằng ngày nhưng cuối cùng cũng phải chịu hoạn nạn, không thể cứu được như là 
đụng xe, làm ăn thất bại, bệnh hoạn nan y, gia tăng tánh tình bất ổn, cầu xin đủ thứ mà 
không thành. Ngược lại người chịu tu thiền theo đường lối của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học 
Huyền Bí Phật Pháp, thì đêm đêm lo thực hành tự giải thì rất ít có cơ hội đụng chạm với 
khối trược, tự hướng về thanh tịnh, lãnh vực kiến thức từ bi càng ngày càng lớn rộng, tự 
hóa độ được nạn tai. 
 

                  Kệ: 
Tu tâm tự luyện luyện phân bài 
Thanh trược phân minh chuyển thức hai 
Chơn lý thực hành không động loạn 
Minh tâm kiến tánh chẳng bi ai 
 
6) 21-03-94 
Hỏi: Sự tham muốn đồng tiền có thể tạo động cho cơ thể và khối óc hay không? 
 

Ðáp: Thưa sự mê tiến trong lãnh vực đồng tiền có thể tạo loạn cho cơ thể và khối óc, mưu 
sinh tạo khổ cho tâm lẫn thân. 
 

               Kệ: 
Vì tiền thúc đẩy tâm thân trí 
Tạo khổ không hay tưởng được quí 
Bệnh hoạn tràn đầy tâm tạo động 
Khó khăn tạo động tự mình ghi 
 
7) 22-03-94 
Hỏi: Qua những cơn khủng hoảng của thiên cơ, làm người phải sống cách nào? 
 

Ðáp: Thưa qua cơn khủng hoảng của thiên cơ, làm người mới có cơ hội biết được sự liên 
hệ của con người đối với Trời Phật rất quan trọng. 
                Kệ: 
Bình tâm chẳng có dám đòi mong 
Lo liệu tự tiến lại tự phòng 
Quí trọng thiên cơ mình thức giác 
Bền lâu tự thức chẳng cầu mong 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Thập nhị nhơn hiền 
 

Thập nhị nhơn hiền hãy thiết tha 
Trở về nguồn cội pháp phân hòa 
Chuyên tu tự đạt hồng ân phước 

Mọi mặt yên vui khỏi đọa sa 
A Tỳ Địa-ngục nơi sanh sát 

Tiên Phật Thiên-đàng cảnh phát quang 
Đức độ triền miên xây dựng tiến 

Quán thông tình lý cảnh Thiên-đàng 
Luân hồi thế cảnh khổ đa đoan 

Bài vở triền miên dạy chàng nàng 
Thống khổ học rồi trí lạc quan 

Lấy Không làm đích để phân bàn 
Hoà cùng Thiên giới nơi nguồn cội 

Học tiến học hòa dự các nơi 
Ðời đạo song tu đồng thăng tiến 

Càn Khôn hòa hợp chẳng sang tồi./. 
 

Lương Sĩ Hằng 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Trực Diện Quán Thông 
 
Perth, 5 tháng 5 năm 1990 (tiếp theo) 
 
 
Cho nên các bạn được ra chế độ tự do, được du lịch, thấy cảnh này trang trí, cảnh kia trang trí. 
Cái ý trang trí con người nó ở đâu? Ở trong khối óc con người mình chia ra, nó trang trí như vầy, 
các bạn ồ đẹp quá, hồ thanh tịnh đẹp quá, cây cỏ tươi đẹp quá! Hỏi chứ trên trời nó còn đẹp gấp 
mấy lần, nó nhẹ hơn, nó có thanh quang, nó tốt đẹp trật tự hơn, thì mình tu để làm gì? Ðế thấy 
cái nguồn gốc của mình. Cái nguồn gốc của mình là không chịu dơ dáy. Bây giờ các bạn đang 
mang khối óc đây mà nói các bạn dơ là các bạn đâu có chịu, tôi muốn thanh sạch! Nhưng mà 
muốn khám phá cái dơ, các bạn súc ruột các bạn ra rồi mới thấy, khám phá chuyện dơ, tích trữ 
nhiều năm hôi thúi trong đó không biết.  
 
Rồi bây giờ mình tu rồi, mình đi lên trên mình mới thấy, à cái hồn tôi bị mê muội tại thế gian, 
cho cảnh giả là chánh, tôi ôm cái hư ảo, bây giờ tôi thức tâm, tôi về cảnh tiên nhà Phật, tôi thấy 
sung sướng vô cùng. Sự thật là sự thật! Ðẹp quá, vinh quang quá! Đó là cái xứ của các bạn, đó là 
cái quốc gia trường cửu bất diệt của các bạn, nếu các bạn không về là các bạn mất nước, mất cái 
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nước cao quí thanh nhẹ. Ở thế gian kêu là thiên đàng, nhưng mà các bạn mở thì trước mắt chứ 
đâu! Nhắm mắt là các bạn tới rồi, có chút xíu đó thôi. Nhưng mà viện lý này, lý do kia, lý do nọ, 
rồi thiền không được. Nội cái thiền là để tập cái ý chí mình, ngồi cho ngay ngắn. Làm Pháp luân 
thường chuyển phải hiểu rõ tôi đang làm cái gì, tôi đang hít nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ 
vô để gì, để hóa giải cái trược tâm của tôi, để lập lại quân bình sẵn có của chính tôi, thì tôi mới là 
thật sự chủ của tiểu thiên địa này. Tôi quân bình tôi mới làm chủ, quân chủ phải quân bình, quân 
chủ mà động loạn đâu có phải quân chủ. Khi con người động loạn là lệ thuộc bởi lục căn lục trần 
nó điều khiển, nói bậy mà không có phát triển được. Cờn cái này mình khác, một người quân 
chủ, chủ của tiểu thiên địa này, ông vua của tiểu thiên địa này, nó khác! Nó là một người thượng 
trí, cái gì cũng minh xét chớ không có chịu lôi thôi. Lúc nào cũng minh triết! Cho nên tu nó mới 
đạt được! 
 
Khi các bạn hồi trước chưa tu Pháp Lý Vô Vi đâu có nói thao thao bất tuyệt được. Bây giờ các 
bạn nhiều người nói được, nói ra là có trật tự, nói đại, nói nói thét rồi nó mở trí ra! Ðó là thanh 
quang ở bên trên chiếu cho mình và mình đã lập lại trật tự, thanh quang của mình có, hai cái nó 
hòa ái thì nó thức diễn là kêu là nói ra tất cả những cái gì thanh nhẹ cho mọi người được cộng 
hưởng cái hòa bình trong nội tâm, không có bị kẹt nữa, không có bị lường gạt nữa, không có bị 
mê tín nữa, không nói tôi sợ ông Phật, ông Phật này ông Phật Di Ðà, ông Phật kia ông Phật Lục 
Tổ Huệ Năng! Nói tùm lum,mà cái ông Phật đang tạo sự khó khăn cho ổng đây mà ổng không 
biết, ổng đang còn ngủ. Tu rồi ông Phật mới thức dậy, nó thức tỉnh rồi nó mới ngồi đây nó thiền. 
Ngồi trước trán, đây là Sơn Ðình, trước mặt đây là Sơn Ðình, mà chưa bao giờ lên núi chơi! Trên 
óc mình núi non đẹp, sơn thủy vĩ đại vô cùng mà chưa bao giờ bước lên, cứ đi lẩn quẩn ở dưới 
bộ ruột đó! Nằm ngủ rồi đi bộ ruột, đi thấy đi sa mạc, đi ra biển mà ở dưới bụng chứ không có đi 
đâu hết! Rồi nói tôi đắc đạo rồi, cũng trật lất, lên khối óc đi, rồi vượt khỏi khối óc đi, mới thấy là 
đạo! Mà chỉ có cái pháp đơn giản, Soi hồn, Pháp luân, Thiền định mà hành cho đúng là nhứt định 
phải đạt! Không ôm những sự dấy bận! Những sự dấy bận của trần gian chỉ là tạm bợ mà thôi, 
còn cái kia thức tâm là chánh. Ðạt được một giọt thanh quang rồi là các bạn xài hoài, xài đời đời 
kiếp kiếp không có mất, đó là tiền thiệt! Ðồng tiền đó mới là đồng tiền về Trời được, mua giấy 
máy bay của ông Trời được. Còn đồng tiền bây giờ mà các bạn bọc trong túi đó, không có xài 
được, chỉ phương tiện tạm tại thế gian mà thôi. Mà cái đó cũng quan trọng lắm, nó có thể giết 
các bạn bất cứ lúc nào và cứu các bạn bất cứ lúc nào! Kim mẫu, đồng tiền là kim mẫu, tình mẹ 
nó ở sát bên bạn, sống với các bạn, hàng ngày hàng giờ phút khắc, mà các bạn dùng sai là bị phạt 
liền! Bà đó thấy vậy mà nghiêm khắc lắm, dùng sai là bị phạt, dùng đúng là được thưởng, kềm 
một bên, kềm sát một bên, tình yêu của mẹ sát một bên, trong thâm tâm các bạn, nhưng mà 
không hiểu. Cho nên nghe tôi giảng rồi, từ rày về sau biết đồng tiền là Ðức Mẹ đó, Kim Mẫu đó, 
với chúng ta, làm những chuyện từ thiện, chuyện tốt chúng ta làm, làm chuyện lấy đồng tiền hại 
người chúng ta không. Lấy đồng tiền cứu người cứ việc làm, không mất, cứu bao nhiêu sẽ còn 
bao nhiêu, không mất! Mà bệnh hoạn không có nữa, khối óc mở ra, mặt mày sáng lạng. Tại sao? 
Lấy cái gì chứng minh? Các bạn làm có tiền, các bạn đi làm phước, in kinh, phương tiện giúp 
người nghèo, người khổ, người đau đớn, các bạn ngồi đó thỏ thẻ nói chuyệnđạo cho người ta 
nghe, rồi về các bạn nhìn mặt các bạn, thấy sao? Tươi! Trời bữa nay tôi nói chuyện với bà ấy mệt 
quá nhưng mà tôi thấy tôi nói bả khỏe tôi mừng, mặt tươi! Vậy chớ bạn làm gì có tiền mà mặt 
tươi? Người ta có tiền đi ăn nhậu mới mặt tươi mà mầy đi nói chuyện không mà, sớm mơi tới 
chiều, đem cơm đem áo, đem xe hơi, xăng đi nói đạo với người ta mà sao mầy khỏe? Ông Trời 
trả lại! Nó càng nói về nguyên lý của càn khôn vũ trụ thì càn khôn vũ trụ sẽ ban ơn cho nó đầy 
đủ, trả lại phần tiền cho nó, là sức khỏe, sức khỏe về tâm linh. Những cái nan giải của người 
khác mà mình giải được và tự nhiên là mình không bao giờ bị vấp phải nữa, thì tự nhiên mình 
tươi! Rồi đồng tiền của mình không có xài bậy thì đâu có gì lôi cuốn mà mình bị bệnh? Xài đúng 
chỗ! Làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Thì tự nhiên con người nó vui.  
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Cho nên Cơ Ðốc người ta ở đây cũng vậy, nhiều chú thanh niên đi làm khổ cực, giao cho ông 
mục sư hết. Rồi ông mục sư sắp đặt sao mầy đi, một ngày mầy đi mười nhà, kiếm mười nhà nói 
đạo đi. Vô bị chửi, bị phun nước miếng cũng cười! Vì đi với Chúa mà, nó nghĩ tôi đi với Chúa, 
tôi mách cho người ta biết rằng, đường về trời rất gần! Tin Chúa đi mới được về Trời! Thì tự 
nhiên nó khỏe mạnh hà! Mà ngày nào nó cũng xách sách vở nó đi như vậy! Mà nhiều người cha 
mẹ thấy con khùng! Nó đâu phải khùng, mặt nó tươi hơn mình nó đâu có khùng, mắt nó sáng 
hơn mình làm sao nó khùng, vì nó dựa trong chân lý, và nó hưởng chân lý, và nó thực hiện 
những gì chân lý đã kêu gọi nó, và nó muốn làm những chuyện tốt đẹp, mách tin cho mọi người 
để tiến về con đường chân lý là sự thật, thật thà với chính mình, thì nó phát triển, nó khỏe mạnh, 
nó được hưởng món quà của Thượng đế! Còn mình không có, mình có tiền mà mình rầu! Coi 
ông bên kia thằng nó ra đây có bao lâu mà nó mua Mercedes còn tôi hổm nay cứ đi Toyota hoài! 
Nói chuyện đó không hà! Rồi đâm ra buồn rầu, rồi thấy mình yếu hèn. Còn mấy thằng kia không 
có, nó thấy nó mạnh, nó thấy nó mang tình thương của Chúa Kitô đi khắp các nơi và nói cho mọi 
người nghe, nó là một cơ sở truyền tin của Chúa, là nó mạnh, nó đâu có sợ, nó đâu có sợ cảnh 
sát, nó không sợ ở tù! Nó sợ nó mất tình thương! Thấy nó giàu mạnh hơn mình không? (còn tiếp) 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Thiền và làm phước 

Bạn đạo: Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không? 

Đức Thầy: Thiền tức là làm phước! Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật 
tự, và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền, khỏe mạnh, tâm thức đầy 
đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui: báo hiếu! Ðó là người "được phước", chớ không cần "làm 
phước". (Thực hành tự cứu) 
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Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39 

“Tâm Thức Dồi Dào” 

Khách Sạn “Hilton Arcadia Resort”, Phuket, Thailand 

04.06.2020 

Kính thưa quý bạn đạo, 

Như các bạn đã biết, dịch corona vẫn chưa thuyên giảm, và việc di chuyển giữa các quốc gia vẫn 
còn gặp nhiều trở ngại. BTC Đại Hội Vô Vi Quốc Tế luôn luôn quan niệm sự an toàn của bạn 
đạo là quan trọng, cho nên chúng tôi đã quyết định dời Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào sang tháng 
9, năm 2021.  Địa điểm tổ chức vẫn là Khách Sạn Hilton tại Phuket, Thái Lan, và thời gian tổ 
chức Đại Hội sẽ được thông báo sau. 
 
Quý bạn đạo đã đóng tiền đợt 1 hay đã đóng tiền trọn gói sẽ được giữ chỗ ưu tiên cho Đại Hội 
Tâm Thức Dồi Dào năm 2021.  

Dù năm nay chúng ta không thể hội tụ như thường lệ, nhưng chúng tôi ước mong quý bạn sẽ 
cùng hướng tâm về 3 ngày Đại Hội (23, 24, 25 tháng 9 năm 2020), để chúng ta cùng nhau tưởng 
nhớ đến Tổ Thầy và chung thiền để hướng về Bề Trên.  

Chúng tôi sẽ thông báo về chương trình đại hội tại gia năm nay khi chúng tôi có thêm chi 
tiết.  Rất mong quý bạn đạo sẽ hưởng ứng đông đủ. 

Thành thật cảm ơn quý bạn, 

Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 

"CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU" THÁNG 6, NĂM 
2020 

Cầu cho nhân loại vượt qua cơn đại dịch 
 

California ngày 3 tháng 6 năm 2020 
 
Kính thưa quý bạn đạo vô vi khắp năm châu, 
 
            Qua ba tháng nạn dịch Corona Virus đã giết chết biết bao nhiêu con người trên thế giới, 
đã làm ngưng trệ tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống của nhân loại.  Đến nay, mỗi ngày con 
người vẫn còn chết rất nhiều. Chính phủ của các quốc gia vẫn chưa hoàn toàn mở cửa, để cho 
dân chúng có cuộc sống sinh hoạt trở lại bình thường.  Các cơ sở sinh hoạt của Hội Ái Hữu Vô 
Vi như Thiền Viện, Thiền Đường, Trụ Sở, Trung tâm vẫn tiếp tục đóng cửa.   
 
            Được sự hưởng ứng của các anh chị Hội Trưởng, Chủ Thiền Viện, Thiền Đường, Trung 
Tâm, Trụ Sở cùng rất nhiều bạn đạo vô vi khắp nơi trên thế giới góp ý, ủng hộ và đề nghị tiếp tục 
duy trì "Chương Trình Niệm Phật Chung Toàn Cầu" vào mỗi cuối tuần như thường lệ. 
 
           Vậy kính xin các anh chị Hội Trưởng, Chủ Thiền Viện, Thiền Đường, Trung Tâm, Trụ Sở 
cùng quý bạn đạo hãy thông báo đến các bạn đạo địa phương, bà con bạn bè khắp nơi trên giới 
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biết qua các phương tiện Email, điện thoại, truyền miệng, đăng lên Tuần Báo để chúng ta cùng 
nhau ngồi niệm:  "Nam Mô A Di Đà Phật" 1 tiếng đồng hồ, vào mỗi cuối tuần như ngày giờ đã 
định dưới đây theo từng địa phương, hầu hướng tâm cầu cho nhân loại trên thế giới được tai qua 
nạn khỏi, vượt qua cơn đại dịch, đem cuộc sống con người sinh hoạt trở lại bình thường.   "Mọi 
người cùng hướng thượng, cùng niệm phật một lúc"  tin rằng sẽ đem lại kết quả rất nhiều, hầu 
đóng góp giúp ích phần nào cho nhân loại, cộng đồng nói chung và cho chính bản thân mình nói 
riêng trên con đường trao dồi tu tập, sửa tâm, sửa tánh. 
 

Xin theo những giờ dưới đây cho từng địa phương: 
 
Honolulu, Hawaii USA:                                          6 pm chiều mỗi thứ Bảy (6/6, 13/6, 20/6, 
27/6) 
Cali, các tiểu bang miền tây USA:                           9 pm tối mỗi thứ Bảy (6/6, 13/6, 20/6, 27/6) 
Houston, các tiểu bang miền trung USA:             11pm tối mỗi thứ Bảy (6/6, 13/6, 20/6, 27/6) 
Washington DC, các tiểu bang miền đông USA: 12 am khuya mỗi thứ Bảy (6/6, 13/6, 20/6, 
27/6) 
 
Vancouver, các tỉnh miền tây:                                  9 pm tối mỗi thứ Bảy (6/6, 13/6, 20/6, 27/6) 
Calgary, các tỉnh miền trung:                                 10 pm mỗi thứ Bảy (6/6, 13/6, 20/6, 27/6) 
Montreal, các tỉnh miền đông:                              12 am khuya mỗi thứ Bảy (6/6, 13/6, 20/6, 
27/6) 
 
Âu Châu:                                                                       6 am sáng mỗi Chủ Nhật (7/6, 14/6, 21/6, 
28/6) 
 
Việt Nam:                                                                   11 am trưa mỗi Chủ Nhật (7/6, 14/6, 21/6, 
28/6) 
 
Úc Châu: Sydney, Melbourne:                                  2 pm chiều mỗi Chủ Nhật (7/6, 14/6, 21/6, 
28/6) 
 
          Bạn đạo ở các địa phương khác, xin dựa theo giờ Cali tính ra giờ địa phương mình ở, để 
cùng niệm phật chung cho đúng giờ. 
 
          Sự hưởng ứng chung sức tham gia của quý bạn đạo càng đông cho "Chương trình niệm 
phật chung toàn cầu" sẽ càng đem lại nhiều kết quả hữu ích, tăng trưởng thức hòa đồng, tình 
yêu thương đoàn kết giữa bạn đạo vô vi nói riêng, và nhân loại nói chung.  
Như câu: 

"Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu"  
hay là: 

"Một cây làm chẳng nên non,  
Nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao" 

 
Kính chúc quý bạn đạo và gia đình nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn thanh nhẹ. 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình 
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THÔNG BÁO 
HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA  + 

 
Thưa Quí Bạn Đạo,  
  
                   Sau 3 tháng ngừng sinh hoạt tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI vì đại dịch 
Coronavirus và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Hiện nay tiểu bang CALIFORNIA đã 
cho mở cửa các sinh hoạt xã hội và tôn giáo. Tuy nhiên mọi sinh hoạt này đều có những quy định 
để bảo đảm việc cách ly xã hội của tiểu bang. Sau khi BCH và HDQT xem xét những điều lệ 
này, Hội quyết định tạm thời tiếp tục ngừng sinh hoạt tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI thêm 
một thời gian từ này 1 tháng 6 đến 31 tháng 7 năm 2020.  
                   Chúng ta cần thêm thời gian để sự sinh hoạt không bị quá nhiều hạn chế và cũng để 
bảo đảm an toàn sức khỏe cho Bạn Đạo thì Hội mới có thể trở lại sinh hoạt như thời gian trước 
đây.  
                  Trong thời gian ngừng hoạt động tại TSXDVV vừa qua chúng ta vẫn luôn họp mặt 
hàng tuần vào ngày chủ nhật từ 10:00AM - 12:00pm qua Skype để học MỤC BÉ TÁM. Ngoài 
bạn đạo nam California chúng ta còn tương giao với các bạn đạo ở nhiều nơi trên Hoa Kỳ. Vì 
vậy việc phát triển trí tâm trong  Mục Bé Tám càng rộng mỡ hơn, mọi người cảm thấy an yên và 
thật hạnh phúc. Trong tương lai khi mọi việc trở lại bình thường , TSXDVV được sinh hoạt lại 
như trước thì việc học qua SKYPE vẫn được tiếp tục tại Trụ sở theo như mong muốn của tất cả 
các bạn đạo phương xa.   
                   Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin kính chào và kính chúc tất cả các bạn 
đạo thật nhiều sức khỏe - tâm thân an lạc - tu hành viên mãn.  
                                       NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH.  
 
Hội Trưởng 
Lâm Huỳnh Mai 
June 3,2020 

THƠ BẠN ĐẠO 

DÒ SÔNG DÒ BIỂN DỄ DÒ  
MẤY AI LẤY THƯỚC MÀ ĐO LÒNG 
NGƯỜI  
 
DÒ hỏi mọi người để tìm tâm 
SÔNG sâu đáy nước chảy âm thầm 
DÒ lòng con người thật là khó 
BIỂN lớn bao la ta vẫn tầm 
DỄ dãi làm người bị bắt chẹt 
DÒ kỹ nhưng ta vẫn bị lầm 
MẤY ai đo được tâm người sống  
AI người thật lòng mới có tâm 
LẤY Đạo làm người ta sống thật  
THƯỚC đo trần thế tính toán nhầm 
MÀ ta có thể sửa đổi được  
ĐO lòng con người ôi thậm thâm 
LÒNG người thay đổi thật khó tránh? 
NGƯỜI ơi đừng để mất nhân tâm 
Thủy Bùi   Missouri 2/6/2020 

 
     Đường Về Bến Giác 1 
Đô thị hồng trần đô thị giả 
Bước chân Niệm Phật có Di Đà 
Trời cao biển rộng tình chan chứa 
Lữ khách đi xa lại nhớ nhà 
Chợt tỉnh thấy mình còn vọng tưởng 
Quay về nhìn lại nỗi lo xa 
Nghĩ ra giác ngộ lo tu tiến 
Tuệ giác minh tâm kiến phật đài. 
 
Mai Kiết Khánh, ngày 27 tháng 5, 2020 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
            ==== 
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       Đường Về Bến Giác 2 
 
Thân người nặng trược khổ vô cùng 
Muốn được tu thân giải sạch trong 
Phải nhớ pháp luân cho thật tốt 
Đừng ham giục tốc cũng như không 
Di Đà thường niệm từ từ tiến 
Đời sống trần gian chớ ước mong 
Hội tụ điển quang nhờ cố gắng 
Thành tâm tu luyện mới khai thông. 
 
Mai Kiết Khánh, ngày 27 tháng 5, 2020 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
                 ==== 
         Vui Đời Đẹp Đạo 
 
Thú vui điền địa tại gia 
Siêng năng cày cấy ở nhà lo tu 
Giải mê, giải trược, giải mù 
Đời là tạm cảnh phù du sớm tàn 
Gặp nhau rồi hợp, rồi tan 
Đường về chánh giác muôn vàn khó khăn 
Biết tu đừng sợ nhọc nhằn 
Bao nhiêu cách trở đừng mang trong lòng 
Thuận theo chiều nước xuôi dòng 
Con thuyền bát nhã thong dong nhẹ nhàng 
Rước người về đến tây phang 
Yêu thương tha thứ tình thương đất trời 
Cảm thông nguyên lý muôn nơi 
Tình thương tận độ tình trời bao la. 
 
Mai Kiết Khánh, ngày 27 tháng 5, 2020 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
                 ==== 
            Sống Vui 

Sống vui niệm Phật tu hành 
Sống vui thanh tịnh tự mình lo tu 
Sống vui không có khờ ngu 
Sống vui tiến hóa trùng tu đạo mầu 
Sống vui không có mong cầu 
Sống vui mới thấy đạo mầu huyền cơ 
Sống vui không có thờ ơ 
Sống vui giác ngộ mỗi giờ thức tâm 
Sống vui buông bỏ lỗi lầm 
Sống vui mở lối khai tâm trở về 
Sống vui không có đam mê 
Sống vui tìm lối đường về như lai 
Sống vui dứt bỏ trần ai 

Sống vui nương bóng từ bi nhẹ nhàng 
Sống vui không có buồn than 
Sống vui mới thấy địa đàng nhân gian. 
 
Mai Kiết Khánh, ngày 5 tháng 6, 2020 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
               ==== 
        Biết Đường 
 
Biết đường sanh tử luân hồi 
Biết đường tu học về trời thảnh thơi 
Biết đường buông bỏ chuyện đời 
Biết đường thăng tiến tìm nơi tu hành 
Biết đường thoát khổ vô minh 
Biết đường tu tiến tu hành mới thông 
Biết đường không có lòng vòng 
Biết đường dẫn lối tìm phương trở về 
Biết đường không có u mê 
Biết đường niệm Phật khen che mặc đời 
Biết đường thanh tịnh ai ơi 
Biết đường phát triển đạo đời song tu. 
 
Mai Kiết Khánh, ngày 5 tháng 6, 2020 
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh Lê văn Thự tuổi Ất Hợi, đã mất ngày 9 tháng 
5 năm 2020 (nhằm ngày 17 tháng 4 năm Canh Tý) được siêu thăng tịnh độ  
Xin cám ơn quý bạn đạo 
Lữ Thị Đoàn Tựu 
 
2) Thơ cảm ơn của gia đình chị Liễu Ngọc Vân 
Ngày 06/06/2020 là 49 ngày của chị Liễu Ngọc Vân ,  lời thành kính cám ơn của gia đình chị 
Liễu Ngọc Vân  đến quý bạn đạo gần xa đã hướng tâm cầu nguyện , chung thiền cho chị Ngọc 
Vân ( 07 thất ).  
   
        Thơ Đức thầy    
 (  Cho chị Liễu ngọc Vân ) 
 
Liễu đạo chuyển đời kiếp trước tu  
Ngọc trong tự xám cảnh mê mù  
Vân hành tan tựu tâm thường giác  
Xát khổ tự hành khổ chẳng ngu  
Chẳng ngu vì thoát cảnh mù  
Minh tâm kiến tánh trùng tu đạo lành  
Tiến trong đà tiến tự hành  
Thanh cao không động sớm thành chơn như 
Đồng sanh trong cõi loài người  
Người nào cũng vậy cũng cười khổ tâm  
Thiên cơ chuyễn hóa thậm thâm  
Tự tầm mới tiến khỏi lầm khỏi sai  
Bình tâm tiến tới pháp đài  
Ngày nào cũng vậy cũng tài sửa sai  
Sửa hoài minh pháp hằng ngày  
Trời cao bề rộng thân này nhỏ nhen  
Bên trong  sẵn có tim đèn  
Bên ngoài nhiên liệu giúp hòa đăng quang  
Học trong nguyên lý pháp tràng  
Thiên đàng trước mắt mở màng ta đi  
Tu hành phải dự phải thi  
Bao lần thử thách ta thì tiến thân  
Điển quang sớm đạt sớm gần  
Chư tiên chư phật ân cần giúp ta  
Chớ nên phóng điển ta bà  
Quy y chơn giác mới là người ngoan  
 
         Lương Sỉ Hằng  
Manila  ,  ngày 03.02.1979 
 
 
Gia đình xin cám ơn! 
 
                                                            

Ngọc Vân con , 
Thư con đã đến tay Ba  
Mừng con nhận được ý hòa hư không  
Xa Ba con vẩn ước mong  
Có ngày tái ngộ mũi lòng tiêu tan  
Con nên tu tịnh mở đàng  
Ngọc Hoàng hổ trợ tâm an đời đời  
Tu cho am hiểu tự rời  
Cuộc đời giả tạm nghĩ ngơi không bền  
Đến nay Ba đã sẵn nền  
Tình thương đạo đức giữ bền …. 
Tại đây Ba giúp kẻ ngu  
Người người quên cảnh trùng tu thiên đàng 
Đi đâu cũng giữ một màn 
Hành tu hành tiến chánh đàng ta đi  
Người người cố gắng chép ghi  
Lời Ba phân tách thực thi tiến hành  
Xe đưa xe rước tâm thành  
Thực hành chánh pháp phân hành nơi nơi  
Luật sanh sanh hóa của trời  
Thế gian học hỏi lập đời tạm sanh  
Bửu Trân cứ việc thực hành  
Mộ Khiết cũng vậy tâm thành nhớ Ba  
Điển thanh mới được sớm hòa  
Không nên buồn tủi khó mà tiến lên  
Luôn luôn Ba ở một bên  
Dạy cho hiểu luật ơn trên giải bày  
Dù cho xa cách nhiều ngày  
Tâm không động loạn có ngày gặp nhau . 
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