
     Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 1/11 

` 
Số 1260  1 tháng 9 năm 2019 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1993 
 

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)Ở trên đời này loại người nào hữu ích cho quần sanh? 
2) Người tu không có lập trường thì sẽ ra sao? 

3) Làm người hay bị bệnh hoạn tại sao? 
4) Làm người có gì lạ tại mặt đất này? 
5) Người đời chưa thức giác phải làm sao? 

6) Người đời thường có bệnh nằm liệt giường không dậy nổi là sao? 
7) Người đời muốn tạo được hạnh đức cho chính mình thì phải làm sao? 
 

 
 

 

Quán Thông 

 
Quán thông xây dựng vẫn sống yên 

Ttình đạo tình đời tự giải phiền 
Chánh pháp quang minh qui đạo pháp 

Tình Trời lớn rông duyên thành đạo 
 

Lương Sĩ Hằng 
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1)09-06-93 

Hỏi: Ở trên đời này loại người nào hữu ích cho quần sanh? 
 

Ðáp: Thưa loại người chịu sửa và tự kiểm soát lấy hành động của chính mình là hữu ích nhứt cho 
quần sanh. Cũng như người chịu tu nhịn nhục và chịu tiến theo phương hướng của chư Phật đã 
và đang đi sẽ đem lại hoà bình cho mặt đất. 
 

                Kệ: 
Khổ hạnh trì tâm tự tiến dần 
Thực hành chơn pháp chẳng còn phân 
Qui nguyên giềng mối tâm qui thức 
Thực hiện bình tâm xét xét phân 
 
2) 10-06-93 

Hỏi: Người tu không có lập trường thì sẽ ra sao? 
 

Ðáp: Người tu không có lập trường thì người sẽ tự phụ lấy người và tâm thức sẽ không được 
bình an, nghiệp chướng sẽ gia tăng, tự làm khổ lấy chính mình màt hôi, uổng cho một kiếp người 
động loạn, bên ngoài xem thấy lúc nào cũng sẳn sàng tu nhưng tâm thức chưa chịu tu, lập trường 
không vững, miệng nói tưởng Trời Phật, nhưng tâm bán tín bán nghi, tu hoài không tiến. 
 

                  Kệ: 
Tâm không thành cuộc sống không yên 
Chỉ có ê a chỉ có phiền 
Suốt kiếp không thành chơn đạo pháp 
Khó hành chậm tiến lại không yên 
 
3) 11-06-93 

Hỏi: Làm người hay bị bệnh hoạn tại sao? 
 

Ðáp: Mang xác làm người bị bệnh tật là vì thâu thập ngoại cảnh quá nhiều biến thành tập quán 
như: ăn nhiều, hút thuốc, uống rượu, hay là thích hơn thua, biến thể của nó tạo thành tham mà 
không hay, chỉ có cầu may mà không tiến, sanh ra bệnh hoạn là vậy. 
 

                   Kệ: 
Sống trong động loạn khó mà may 
Trồng tréo trở xoay chẳng có Thầy 
Tạo động chính mình sanh tập quán 
Không hành không tiến cảm buồn thay 
 
4) 12-06-93 

Hỏi: Làm người có gì lạ tại mặt đất này? 
 

Ðáp: Thưa làm người không khác gì hòn bi của bàn roulette, hên xui vô thường, rơi vào số nào 
thì phải chịu số đó, khi được khi mất. Ðó là luật của Trời Ðất, có có không không, dạy cho loài 
người tự thức tâm, cuối cùng cũng phải quay về với phần hồn sáng suốt của chính họ, thì mới 
tiến hóa được. Còn người tu thiền thì phải chăm chỉ mà tu thì sẽ đạt được hạnh phúc của tâm 
linh. 
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               Kệ: 
Luật hành tại thế tự tâm minh 
Chuyển thức qui nguyên rõ tiến trình 
Thức giác chơn hồn không bị động 
Thành tâm tu luyện trở về minh 
 
5) 13-06-93 

Hỏi : Người đời chưa thức giác phải làm sao? 
 

Ðáp :  Thưa những người chưa thức giác thì chỉ chờ thiên cơ chuyển động mạnh nhiên hậu mới 
có cơ hội thức tâm. Người đời hay quên lúc khổ nạn, cho nên tự vun bồi sự tham dục, quên tâm 
linh, quằn quại trong sự mê tín bất minh, tạo khổ cho chính mình mà không hay 
 

               Kệ : 
Ðộng loạn say mê chuyển hằng ngày 
Khó tiến khó tu khó giải bày 
Phối hợp không thành tâm nhỏ mọn 
Từ bi không mở khó an bài 
 
6) 14-06-93 

Hỏi: Người đời thường có bệnh nằm liệt giường không dậy nổi là sao? 
 

Ðáp: Người đời hay có bệnh nằm liệt giường là đã gây một tập quán tự hại ngũ tạng mà không 
hay, như ăn uống không phù hợp với sự tiến hóa của cơ tạng, tự hại mình mà không hay, ngũ 
tạng càng ngày càng yếu đi, khối thần kinh hoạt động không tốt, kết quả của nó là phải nằm liệt 
giường cho đến chết. Người không tu tức là không biết thương chính mình. 
 

                Kệ: 
Kết quả không hay cũng tại mình 
Gây nên tập quán phá cơ hình 
Trời ban tình đẹp sao không thức 
Qui hội tâm linh rõ tiến trình 
 
7) 15-06-93 

Hỏi: Người đời muốn tạo được hạnh đức cho chính mình thì phải làm sao? 
 

Ðáp: Người đời muốn tạo được hạnh đức cho chính mình thì phải bằng lòng bước vào lãnh vực 
tu thiền, nhiên hậu mới có cơ hội thanh tịnh mà sửa tâm sửa tánh và tự thức.Thiền để gia tăng sự 
nhịn nhục cầu tiến, an vui trong thanh tịnh, vui hoà với các giới, quán thông muôn chiều, dũng 
hành trong thanh tịnh, hồn vui xác khỏe, hạnh đức sẽ được dồi dào. 
 
               Kệ: 
Thực hành minh cảm thấp cùng cao 
Trí não phân minh lúc thưở nào 
Trời độ thân nầy nay tự thức 
Duyên lành pháp giới tự mình trao 
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 
 

Trồng cây 

 

Trồng cây mới rõ tình Trời, 

Đổi thay, thay đổi, thảnh thơi tiến hành. 

Vươn lên định luật hóa sanh, 

Sanh trụ hoại diệt thực hành đến nơi. 

Hóa sanh, sanh hóa, luật Trời, 

Nhân nào quả nấy giúp người hưởng vui. 

Nằm trong nguyên lý đạo mùi, 

Điện năng giao cảm rèn trui thức hồn. 

Gốc Trời nguyên lý sanh tồn, 

Vô cùng tiến hóa sanh tồn sở năng. 

Tu hành chẳng cảm khó khăn, 

Thực hành chánh pháp điện năng dồi dào. 

Tình đời đen bạc đổi trao, 

Thanh thanh diệu diệu bước vào đường tu. 

Chẳng còn mê tưởng khôn ngu, 

Tự mình thức giác trùng tu hoài hoài. 

 

Lương Sĩ Hằng 
 

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Tận Diệt Si Mê (tiếp theo và hết) 
Paris, ngày 6 tháng 11 năm 1984 
 

Cho nên phần hồn của con người là quan trọng! Nếu các bạn thức tâm và hướng thượng, dụng ngay trung 
tim bộ đầu của các bạn hướng thượng, để niệm Phật, niệm danh Cha, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lúc 
đó các bạn mới thấy rằng, sung sướng vô cùng, trong tôi đã có! Và tôi sẽ xử dụng, càng xử dụng càng 
thấy dễ dãi, càng xử dụng càng thấy thanh thoát, không thiếu sót một mảy may nào. Tại sao chúng ta còn 
nhờ đỡ bên ngoài nhiều? Cho nên chúng ta phải xử dụng tâm thức của chúng ta.  
 

Các bạn muốn lập làng Vô Vi! Thì do tâm, tôi đã nói! Tâm của các bạn được an định thì cái làng các bạn 
có! Tâm các bạn còn so đo tăm tối, thì không có cái làng nào mà về với bạn hết! Tịnh xá cũng tâm, thiền 
đường cũng tâm, thiên đàng cũng tâm, địa ngục cũng tâm. Tâm các bạn không dọn đường thì không bao 
giờ có! Tâm các bạn càng ngày càng hủy hoại trong sự tăm tối thì các bạn phải xuống địa ngục ngay, 
không có con đường nào hơn hết. Tâm các bạn càng ngày càng giải thoát, càng bỏ sự tăm tối, dẹp cái bản 
tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó đi thì các bạn đi đến sự sáng suốt, nó rõ như ban ngày. Có gì đâu mà 
chán, việc làm của các bạn mà các bạn không chịu làm cho bạn, làm sao các bạn tiến! Các bạn đã có rất 
nhiều sự ảnh hưởng. Những sách quí cũng đòi hỏi các bạn thực hành, chứ không kêu các bạn đọc đi đọc 
lại, rồi đem bán câu văn để ăn, không có vụ đó!. 
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Cho nên các bạn, nhiều bạn tu về Vô Vi , hồi nào giờ tôi không biết làm thơ làm thi, hồi nào giờ tôi 
không biết nói câu này, bây giờ tôi thao thao bất tuyệt, ở đâu về đây? Ở đâu đã có cho tôi, ở đâu đã ban 
cho tôi, từ ở đâu mà tôi đào ra. Thì các bạn nghiền ngẫm một chút, thanh tịnh một chút, mới thấy khả 
năng của các bạn là vô cùng! Nếu mà các bạn không chịu nghiền ngẫm để thấy khả năng của các bạn, thì 
các bạn càng ngày càng sống trong chỗ eo hẹp, sống trong sự tham muốn mê chấp vô lý! Cho nên chúng 
ta phải tìm cách thanh tịnh, nhưng mà thế gian nó động quá, làm sao tôi thanh tịnh được? Chúng ta phải 
có cái pháp, mượn cái pháp này, khứ trược lưu thanh, ở trong động mà tôi tìm tịnh. Mà do sự cố gắng và 
ý chí của tôi, càng ngày càng vun bồi, càng xây dựng, càng giữ lấy sự thanh tịnh! Thực hành thì nó có, 
chứ có gì! 
 

Bây giờ các bạn có nhà có cửa, có cơm ăn. Nói tôi không có cơm ăn không được! Nhưng mà rủi các bạn 
ngoài rừng, các bạn lấy gì? Phải tự tìm mà sống! Không có đồ ăn các bạn phải hít thanh khí để mà sống, 
không có cơm ăn các bạn phải dùng giọt nước để mà sống! Trong mình có yếu ớt các bạn phải vun bồi ý 
chí bất diệt để mà sống, thấy chưa, khả năng của các bạn có hết, không phải không có! Cho nên việc nào 
muốn làm cho chung và muốn khuyến người ta tu thì chúng ta phải tu trước! Chúng ta không tu, không 
sửa tánh, không sửa tâm mà khuyên người ta tu thì chỉ hại người mà thôi và cửa địa ngục sẽ đón chào 
bạn. Vì bạn không tiến mà, bạn chỉ thụt lùi. Cho nên phải sửa tâm sửa tánh, quãng đại, mở ra! Trời Phật 
cho ta, ta được, ta cho mọi người! Tận độ chúng sanh! Giới nào cũng được hết! Chớ không phải nói chê 
đám này khen đám kia. Nói đám này tà, khen đám kia chánh. Tà chánh cũng có cơ hội tiến hóa! Ngành 
nào cũng ở trong kích động và phản động, và thử thách để tiến hóa! Chớ Thượng Ðế không bỏ một ai! 
Mặt trời các bạn thấy, chiếu các nơi chớ đâu có chiếu riêng cho một người mà hành đạo giỏi đâu! Mặt 
trời chiếu cho càn khôn vũ trụ, côn trùng vạn vật, đồng được hưởng trong chu trình tiến hóa. Hỏi chứ sự 
thanh tịnh sáng suốt của Thượng Ðế có chiếu không? Nếu không có sự thanh tịnh và sáng suốt của 
Thượng Ðế làm gì có ánh sáng mặt trời! Cho nên sự tinh vi đó, thanh tịnh mới thấy, nếu thiếu thanh tịnh 
làm sao các bạn thấy được? Bây giờ tôi phân tách ra, các bạn cũng đã thấy rồi, mặt trời đâu có chiếu 
riêng cho bạn đâu, có chiếu riêng cho ông tỷ phú đâu, có chiếu riêng cho người đau khổ đâu. Nó chiếu 
cho tất cả mọi người đồng tiến, thấy chưa? Và tâm chưa thức, nếu thức thì như nhau. Nếu thức thì chúng 
ta đồng xử dụng tính chất bình đẳng trong chu trình tiến hóa. 
 

Cho nên Vô Vi tự tu tự tiến! Mà ngày hôm nay càng ngày càng bành trướng, các bạn mới thấy sự phát 
tâm siêu nhiên của mọi giới! Cho nên mới có cái Ðại Hội, tự nhiên phát ra một cái Ðại Hội, mà không ai 
bầy hết. Cho nên nói ùn ùn, ùn ùn, nhào vô nói làm Ðại Hội, lạ kỳ? Là do đâu? Do sự phát tâm của xung 
quanh, do sự phát tâm của mọi nơi mọi giới, nó qui về cấu trúc của siêu nhiên và để học sự sáng suốt của 
Bề Trên! Một lần Ðại Hội, một lần trao đổi, một lần thâm thúy trong tình đạo và tìm cách để giải thoát 
cho chính mình. Cho nên một lần chúng ta được thiền chung là chúng ta được Ðại Hội rồi! Anh em 
huynh đệ mọi người đều hướng chung về một đường lối thanh thoát, giải thoát, cởi mở, từ bi, hỉ xã. Càng 
ngày càng thấy rõ đường đi hơn. Trong Vô Vi nói qua nói lại, nói tranh chấp nhưng mà rồi cũng phải tha 
thứ và thương yêu, không có người đó làm sao tôi hiểu cái câu này, không có câu hỏi của anh bạn kia 
làm sao tôi biết câu trả lời, để tương trợ lẫn nhau trong tinh thần xây dựng siêu nhiên. 
 

Cho nên chúng ta đã và đang có, một khối đang học và đang tiến. Học tới trình độ nào đó rồi khép cái 
mồm, ngồi yên. Không phải giận bạn đạo mà không đến, nhưng mà vì người thấy rằng đây là quí và 
người ở nhà để nhường cho những người mới tới. Những người mê tín, những người động loạn, những 
người tà tâm cũng được đến để nghiên cứu. Rồi lần lần họ tự thức, tiến thành cộng đồng Vô Vi cởi mở. 
Cho nên phải tu, phải thực hành. Ngày hôm nay, không nhiều thì ít, chúng ta cũng đã thực hành, rồi cũng 
có một số lợi dụng Vô Vi, dụng lý thuyết, nói đủ thứ mà hành không có. Rồi đây sẽ có rất nhiều, người 
Vô Vi xưng Vô Vi gạt Vô Vi cũng có. Bất cứ tổ chức nào cũng có, tổ chức cộng đồng nhân loại đều có 
hết. Cho nên chúng ta phải hiểu, tự tu tự tiến, của ông Trời, không phải của chúng ta, không bao giờ gạt 
được, có gạt bao nhiêu thì cũng phải trả lại. 
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Chúng ta xuống đây thấy rõ định luật vay trả rồi! Chúng ta có vợ có con phải chịu trách nhiệm đối với vợ 
con, không nên bỏ vợ con mà tự hại lấy mình. Phải gánh vác, vì bài học chúng ta chưa hoàn tất! Chúng ta 
thấy còn trở ngại là chúng ta chưa hoàn tất, chưa trả xong bài, vì bản chất lười biếng không trách nhiệm. 
Cho nên phải từ bỏ bản chất đó và xây dựng sự dũng cảm vì đường đi ở tương lai ta phải tự đi, không ai 
đi dùm cho ta. Giờ phút lâm chung bạn không có nhờ ai đi dùm, chính bạn phải tự đi. Bạn có khôn khéo 
cách mấy, bạn cũng phải tự đi. giờ phút lâm chung là quyết định tất cả mọi sự việc, bạn phải ra đi, chứ 
không phải nhờ người khác đi dùm được. Quan trong ở điều này, phải nhớ điểm quan trọng, các bạn đến 
đây bởi một mình, rồi các bạn phải trở về với một mình. Ðiểm linh quang đó không bao giờ diệt! Nếu 
diệt thì các bạn không còn có tội! Mà không diệt thì luôn luôn các bạn phải có tội, tội là sao? Vì bản tánh 
sân si tranh chấp tăm tối đó nó tạo tội cho chính bạn. Mà bạn giải tỏa nó được không bao giờ bạn còn tội! 
Cho nên cố gắng tu để xóa bỏ liền, ơn trên sẽ xóa bỏ. Tại sao? Vì tâm trí ta không có nghĩ sai cho một 
người khác, không nghĩ xấu cho một người khác, thì hào quang các bạn được thanh thoát, ngay trung tim 
của bộ đầu của các bạn được cởi mở, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Việc làm thanh nhẹ, một việc cho 
tất cả mọi việc. Các bạn thấy chưa? Ông Trời mưa một cái là mọi người phải lo hết, phải một việc cho 
mọi việc không? Ông Trời nắng thì mọi người vui hết, phải một việc cho mọi việc không? Tâm thức của 
các bạn ở trong gia đình cũng vậy,các bạn vui vợ con vui, các bạn buồn vợ con buồn các bạn thấy 
không? Chúng ta mất quân bình! Phải nhìn nhận vợ con là miếng gương cho chúng ta soi. Mà nếu chúng 
ta mất quân bình, thì chúng ta dòm vợ con thấy không có yên ổn. 
 

Cho nên tôi mong rằng, không nhiều thì ít, ở thế gian các bạn cũng học trong trường đời, học trong 
trường học, học trong văn chương, học trong sự kích động phản động, học trong những sự lừa đảo của 
nhơn sanh, các bạn mới thức tâm và trở về tự chủ. 
 

Cho nên hôm nay, duyên lành đến, Thượng Ðế đã ban ơn cho tôi được tái ngộ các bạn nơi đây, và chúng 
ta trong giây phút thiền chung, trao điển trong tinh thần xây dựng, không nhiều thì ít, huynh đệ tỷ muội 
chúng ta cũng mở tâm và cũng ước mong tâm chúng ta sẽ trở nên một đóa hoa sen thanh nhẹ, không còn 
sự ô nhiễm trần trược trong bản chất tham sân si hỉ ố ái ố dục. Cố gắng đi! Một ngày nào chúng ta sẽ 
đem lại sự ảnh hưởng tốt đẹp, để cứu độ chúng sanh trong tinh thần từ bi và bác ái! 
 

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay! 
 

Đề tài suy gẫm 
 

Cứu Độ 
 
Cứu Độ: nếu chúng ta muốn cứu một người khác mà chúng ta không biết cứu ta thì cứu người khác cũng 
vô ích, cứu không nổi vì không hiểu rõ! Nếu mà chúng ta là người tu, chúng ta biết tự cứu mình. Đó như 
bây giờ như các bạn tu ở đây về pháp lý pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là tự cứu mình trở lại sự 
thanh tịnh khứ trược lưu thanh, nhiên hậu mới độ cho phần hồn tiến hóa, kêu bằng cứu độ. Cho nên phải 
tự mình cứu mình, rồi độ tới phần hồn tiến hóa mới ảnh hưởng người khác chứ không phải kêu các bạn 
lấy cái gì mà đi cứu người ta được! Bản thân bất độ hà thân độ, mình không cho cứu độ được mình làm 
sao cứu độ người khác. Cho nên ông Trời đã cho chúng ta ngụ trong cái tiểu thiên địa, cho phần hồn ngụ 
trong tiểu thiên địa rất phức tạp, rất tinh vi, trách nhiệm rất nặng mà không biết cứu lấy mình là không 
biết tu, làm sao mà độ cho phần hồn tiến được. Cho nên, phải sửa chữa đâu đó cho có trật tự hòa hợp càn 
khôn vũ trụ, nhiên hậu mới độ mình và ảnh hưởng người khác, đó kêu bằng cứu độ! (Văn tự vô vi) 
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Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn đạo Vô Vi 
 
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 6 2019 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo  cho quỹ cưú khổ ban vui   cho 
đến 31 tháng 8 2019 như sau:  

 
                   Người gửi                  US$                        CAD 

An danh (Fr)   200 euro 
An danh (Fr)   500  
Icebud Reed Nguyen(MI) 200    
An Danh (mtl)   200  
An danh (Fr)   1600 euro 
An danh (Fr)   500 euro 
An danh (Fr)   900 euro 
Tri M Nguyen (CA) 1,300    
An danh (Mtl) 200    
Nguyen Cuong Dien& Nhung (Aus)   300  
Vo Danh (Tx) 2,000    
Thao Nguyen (Ca) 100    
Thanh Nguyen (Ca) 100    
Tong Thi Kieu Cuc (AB)   400  
Hong Vo (Co) 100    
Ho Van Dam (GA) 100    
An Danh (Fr)   400 euro 
Icebud Reed Nguyen (MI) 200    
Ho Anh Dao & Brian Nguyen(TN)   500  
Nguyen Xuan Mai (CA) 500    
An Danh (Mtl)   1,000  
An Danh (Mtl)   150  
Do Thi Van (CA) 100    
Nguyen Chi Nghia (AB)   2,000  
An Danh (Mtl)   100  
An Danh (Fr)   150  
An Danh (Fr) 1,020    
An Danh (Fr)   1925 euro 
An Danh (Fr)   3000 euro 
An Danh (Fr)   984 euro 
Nguyen Xuan Mai (CA) 500    
Ho thanh Hoang (Mtl)   200  
Icebud Nguyen (MI) 200    
Icebud Nguyen (MI) 200    
Huynh Phung Mai (NY) 100    
Huynh T. Ngon (GA) 200    
Jenny Minh Anh NGUYEN(SC) 2,000    

 

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 2019-2020 cho các em nghèo, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học 



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

- 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 phương tiện sinh sống và con em tiền ăn học 
- Phát Thuốc miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu 
- Giúp người già neo đơn 
- Giúp cac em mồ côi và bỏ rơi trước cổng chùa  
- Phát hòm người chết không hòm và hỗ trợ mai táng gia dình nghèo 
 

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  
  
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 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu Lâm Thanh Nguyệt, từ trần ngày 29/08/2019 
tại Vancouver, Canada, hưởng thọ 76 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
 

Chân thành tạ ơn quý bạn đạo 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
 

THƠ BẠN ĐẠO 
 

           Nhìn  Núi 

Núi đứng yên sừng sững 

Mặc cho tuyết sương giăng 

Ta trụ yên như núi 

Hay vẫn còn lăng xăng 

Đã bao mùa lá đổ 

Chuyện đời lôi lăng nhăng 

Thời gian thì sắp hết 

Bao giờ mới tiến thăng 

Thủy Bùi  -  Missouri  23/11/2018 


