
LED Weekly 217 1

VoViLED Newsletter for Vo Vi fellow  practitioners   

    The LED Weekly 
Volume 22, No. 7  August 29, 1999              P.O. Box 71071  Sunnyvale, CA. 94086 USA 

voviled@ix.netcom.com 
 

 Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
 

LỜI MỞ ĐẦU 
 

Thấm thía quá bạn ơi! 
 

Lời cao ý đẹp vui hòa 
Thành tâm nhận dược món quà thương yêu 

Tràn đầy nguyên lí thật siêu 
Tâm ta tu tiến ta dìu tiến chung 

Khai thông trí tuệ mỗi vùng 
Tình thương đạo đức vô cùng thâm sâu 

Càn khôn vũ trụ kết tàu 
Chơn tâm thức giác nhiệm mầu khai minh 

Thực hành khai triển hành trình 
Chơn tâm thức giác chính mình tự tu. 

 
Lương Sĩ Hằng 

 

THƯ  NGỎ 
 

BÌNH MINH 
 
   

Bình minh sáng tỏa duyên tình đẹp 
Thức giác bình tâm hướng nhẹ khuynh 

Ban rải tình thương cùng các giới 
Trí  tâm tu luyện tự mình minh. 

 
Lương Vĩ Kiên 

 

 
 
 
 
 

Mục Bé Tám từ 1-7-99 đến 7-7-99 
Copyright (C) 1999 by Lương Sĩ Hằng & VoViLED. All rights reserved. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường: 
 

1. Người chơn tu không cần thực thi tranh chấp và rủ ren tạo động tại sao ? 
2. Thường xuyên hành pháp có hữu ích gì không ? 
3. Mưu mô hợp tác phá hoại cơ đồ tâm linh có hữu ích gì không ? 
4. Đại Hội là gì ? 
5. Tại sao phải tham gia Đại Hội ? 
6. Người chơn tu có lập trường có nên làm chánh trị hay không ? 
7. Người tu thiền cần hạ mình tu tiến hay là tranh chấp ? 

 

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 tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo 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 
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Montréal, 01/07/99  9 : 42 AM 
Hỏi: Người chơn tu không cần thực thi tranh chấp 
và rủ ren tạo động tại sao ? 
Đáp: Thưa người tu chơn nên thực thi những điều 
cần thiết thay vì không cần thiết. 
Kệ : 
Thực thi cần thiết tự tâm mình 
Chính giác tu tâm rõ chơn tình 
Tự nguyện thực hành trong chánh giác 
Quy nguyên thiền giác rõ hành trình. 
 
Montréal, 02/07/99  11 : 25 AM 
Hỏi: Thường xuyên hành pháp có hữu ích gì 
không ? 
Đáp: Thưa thường xuyên hành pháp rất hữu ích 
cho tâm lẫn thân. 
Kệ : 
Thực hành điêu luyện rõ hành trình 
Quyết chí tu tâm tự giác minh 
Thanh tịnh chào đời nay quy tịnh 
Tâm linh phát triển tự mình minh. 
 
Montréal, 03/07/99  5 : 55 AM 
Hỏi: Mưu mô hợp tác phá hoại cơ đồ tâm linh có 
hữu ích gì không ? 
Đáp: Thưa mưu mô phá hoại đều không hữu ích 
cho tâm lẫn thân. 
Kệ : 
Mưu mô phá hoại tâm linh động 
Tự hại tâm thân phá cõi lòng 
Khó khổ gieo trồng mưu ý xấu 
Bền tâm tu luyện tiến ngoài trong. 
 
Montréal, 04/07/99  7 : 29 AM 
Hỏi: Đại Hội là gì ? 
Đáp: Thưa Đại Hội là do nhiều tâm linh tu tiến, 
hội hợp lẫn nhau, quy hợp chung một đường lối. 
Kệ : 
Tâm linh xây dựng chẳng sang tồi 
Chung hội quy nguyên tự giác ngồi 
Trí tuệ không ngừng quy một mối 
Thức tâm tự giác tiến từ hồi. 

 
Montréal, 05/07/99  7 : 30 AM 
Hỏi: Tại sao phải tham gia Đại Hội ? 
Đáp: Thưa tham gia Đại Hội là sẽ có cơ hội giải 
trược, quên bớt sự tranh chấp của chính mình và 
được có cơ hội phát triển từ quang của chính 
mình. 
Kệ : 
Được nghe siêu giác tự làm thinh 
Minh cảm tình thương bớt bực mình 
Lý đạo tình đời tâm ổn định 
Sửa mình tiến hóa lại càng minh. 
 
Montréal, 06/07/99  3 : 48 AM 
Hỏi: Người chơn tu có lập trường có nên làm 
chánh trị hay không ? 
Đáp: Thưa người chơn tu nên siêng năng hành 
pháp, không nên làm chánh trị, có thể tạo cho khối 
óc bất ổn vì thiếu lập trường phát triển từ bi, kẹt 
trong chức vị dễ tạo ra sự sai lầm, mưu mô ác độc, 
vì lợi vì danh. 
Kệ : 
Chức cao quyền rộng khó từ bi 
Các giới hướng tâm gieo mối lợi 
Thiếu trí tham lam khó nghĩ suy 
Tâm thân bất ổn chạy theo đời. 
 
Montréal, 07/07/99  6 : 16 AM 
Hỏi: Người tu thiền cần hạ mình tu tiến hay là 
tranh chấp ? 
Đáp: Thưa người tu thiền dứt khoát lợi danh cần 
tu sửa thay vì tranh chấp. 
Kệ : 
Dứt khoát tâm tu mới thành thanh 
Bày mưu đốc sử khó thông hành 
Tâm là cội gốc nay tìm được 
Sửa tiến chung vui hợp các ngành. 
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VÔ VI VÒNG QUANH THẾ GIỚI 

 
------------------------- 
ĐẶC SAN VÔ VI 
 
THÔNG BÁO 

Vì có dư luận cho rằng Nhóm Thực Hiện 
ĐSVV làm việc “cẩu thả” về vấn đề đăng địa chỉ 
cho nên chúng tôi xin được phép đăng lại dưới đây 
nguyên văn một trong những Thông Báo của 
ĐSVV đã phổ biến trên the LED Weekly trong 
tháng 6 năm 1998. Nội dung của các Thông Báo là 
nguyên tắc làm việc mà chúng tôi bắt buộc phải 
tôn trọng để khỏi mất trật tự chung; ngoài ra, 
chúng tôi vẫn luôn lập đi lập lại trên các đặc san 
đã phát hành với kỳ vọng có sự hợp tác chặt chẽ 
và giúp đỡ quý báu của bạn đạo độc giả hầu giúp 
chúng tôi tiến hành trách vụ tự nguyện một cách 
suôn sẻ. Nếu còn điều thắc mắc hoặc chưa rõ xin 
vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được 
giải thích nhanh chóng và rõ ràng hơn.  
 
Kính bái, 
Nhóm Thực Hiện ĐSVV  
 
Đặc San Vô Vi trân trọng thông báo: 

Đúng theo tinh thần trong các thông báo đã 
phổ biến trước đây trên the LED Weekly, chúng 
tôi xin được phép chỉ đăng những bài của các bạn 
đạo đang hành thiền theo PLVVKHHBPP, và phù 
hợp với nội dung 7 điểm do Đức Thầy Tám đã đề 
ra (xin xem trang 5 ĐSVV số 1.) Quý bạn đạo vui 
lòng liên lạc hoặc gửi thẳng bài vở, hình ảnh, cũng 
như nhu cầu đặc san về địa chỉ--đã dùng từ trước--
như sau đây để tránh mọi sự chậm trễ hay thất lạc 
ngoài ý muốn:  
 

ĐẶC SAN VÔ VI 
8376 CHANTICLEER RD. 
STANTON, CA 90680 
Tel.: (714) 236-9291, Fax.: (714) 821-6920 
dacsanvovi@hotmail.com(e-mail mới) 
  

Về việc đăng không đầy đủ địa chỉ của các 
HAHVV, TV, TĐ, và TT Vô Vi trên thế giới, 
chúng tôi vừa nhận được một số nhận xét xây 
dựng của bạn đạo. ĐSVV cũng đã nhận thấy sự 
khiếm khuyết đó, nhưng không dám tự tiện nếu 
chưa có sự yêu cầu của các Hội và quý bạn phát 
tâm lập TĐ và TT. Lý do: ĐSVV không có đầy đủ 

điạ chỉ chính xác, và chưa rõ các nơi có đồng ý 
cho phổ biến tên và địa chỉ của mình hay không. 
Vậy một lần nữa ĐSVV xin các HAHVV, TV, 
TĐ, và TT Vô Vi gửi về cho chúng tôi địa chỉ mới 
nhất nếu bằng lòng cho đăng trên đặc san. 
ĐSVV chân thành cảm tạ về sự đóng góp tài liệu 
và yểm trợ tài chánh của bạn đạo khắp năm châu.  
Danh sách bạn đạo hỗ trợ đặc san và chi thu chi 
tiết sẽ được báo cáo trên đặc san số 3. Địa chỉ liên 
lạc về tài chánh: 

  
ĐẶC SAN VÔ VI 
c/oHAHVV WASHINGTON 
4104 GOLDSBY ST. S.W. 
OLYMPIA, WA 98512 
Tel.: (360) 357-5675 
Email: nguyenv@worldnet.att.net  
 
Xin được nhắc lại: bài vở cho ĐSVV số 3 nên gửi 
trước 4 tháng 7 năm 1998.   
 
Kính bái, 
Nhóm Thực Hiện ĐSVV  
 
---------------------------------------------------------- 
THÔNG BÁO CỦA NHÓM LÀM VIỆC 
VOVILED PUBLICATIONS: 
 
(A) - VỀ VIỆC BÀN GIAO LED WEEKLY VÀ 
NGÂN QUỸ ẤN TỐNG KINH SÁCH 
 
Kính gởi Quý Hội, Thiền Đường, Trung Tâm, và 
Bạn Đạo khắp nơi, 
1. LED WEEEKLY: Xin thông báo cùng Quý 

Bạn là chúng tôi, Khiêm và Hòa, được Đức 
Thầy cho phép bàn giao trách nhiệm phân phối 
LED Weekly hằng tuần về anh Phan Cao 
Thăng và Nhóm Làm Việc mới phụ trách. Vậy 
kể từ số LED Weekly nầy, xin quý bạn đạo 
liên lạc trực tiếp với anh Phan Cao Thăng về 
mọi vấn đề liên quan đến LED Weekly theo 
email sau đây: 
E-mail: aphancao@videotron.ca 

2. - NGÂN QUỸ ẤN TỐNG KINH SÁCH: Mọi 
sự đóng góp ấn tống kinh sách do VôViLED 
Publications ấn hành kể từ nay xin gởi về Hội 
Ái Hữu Vô Vi Canada theo địa chỉ sau đây: 
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HAHVV CANADA 
2922 Jolicoeur 
Montréal, Québec H4E 1Z3 CANADA 
Tel: (514) 362-0259 
Fax: (514) 362-8036 
E-mail: aphancao@videotron.ca 
------------------------------------------------------------- 
 
(B) - PHÂN PHỐI VÀ ĐÚC KẾT TÀI CHÁNH 
KINH SÁCH  
 

Chúng tôi xin tường trình cùng quý bạn là trong 
kỳ Đ/H Duyên Lành và T/C Anh và Tôi, Vo-
ViLED Publications đã phát miễn phí trên 3000 
quyển sách mới ấn hành kỳ nầy gồm có:  

- Phương Pháp Công Phu - Thực Hành Tự 
Cứu (dày 200 trang) 

- Nguyên Lý Tận Độ (bìa mỏng, ấn bản 2) 
- 53 Chương Kinh Tu Học (dày 320 trang) 

Tổng cộng tiền ấn phí cho 3 quyển sách trên là 
US$11858.00. Số tiền ấn phí nầy gồm: 
- $US 3020.00 tiền bạn đạo phát tâm 
- $US 7366.00 vay mượn thân hữu 
- $US 1472.00 còn thiếu nợ nhà in 
--------------------------------------------------- 
B/Đ PHÁT TÂM TẠI ĐẠI HỘI DUYÊN LÀNH: 
- Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc  $US 400.0 
- Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ   $US 500.0 

- Hội Ái Hữu Vô Vi NSW  $A 450.0 
- Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc  $A 500.0 
- Hội Ái Hữu Vô Vi Victoria  $A 200.0 
- bạn đạo phát tâm tùy hỷ:   $US 1043.0, 
$A 170.0,   $C 490.0, $F 570.0, $D 100.0, $N 10.0 
 
Tổng Cộng:  $US 1943.0, $A 1320.0, $C 490.0, 
$F 570.0, $D 100.0, $N 10.0 
 
Chúng tôi xin sử dụng số tiền nhận được vừa qua 
như sau:  

- $US1943.0 gồm: để trang trải số tiền còn 
nợ với nhà in cho 3 quyển sách mới phát 
hành là $1472.0 và $471 vào bưu phí gởi 
kinh sách. 

- $A 1320.0, $C 490.0, và $F 570.0 in kinh 
sách tại VN. 

Nhân dịp nầy, chúng con xin được cảm ơn Đức 
Thầy đã cho chúng con có một cơ hội phục vụ, 
học hỏi thật quý báu. Chúng tôi xin cảm ơn quý 
bạn đạo khắp nơi luôn luôn đóng góp xây dựng 
cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin ghi 
nhớ những người bạn đã cùng làm việc với chúng 
tôi trong hơn 4 năm qua. Chân thành cảm tạ ! 
 
Nhóm Làm Việc trong VoViLED Publications   
 

 
 
*************************************************************************************** 

Hẹn tái ngộ tuần sau !!! 
Copyright (C) by Lương Sĩ Hằng & VôViLED. All rights reserved 


